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jedyną ucieczkę od przekleństwa panta rei, i uważała, że to 
sprawa Jego, nie zaś jej.  

 
Umberto Eco, Wahadło Foucaulta, PIW, 1992 

 
 

A chodzi o to, że doświadczenie Numinosum nie może trwać zbyt 
długo, gdyż prowadzi do pomieszania zmysłów.  

 
Umberto Eco, Wahadło Foucaulta, PIW, 1992 

 

 
 
 
 
Beware… It's a Dangerous Game…  

Said. 
 
 

Sincerely Ever, Obvious…  
 

Ever the Same… as was said… many times before…  
 

 by many before… ever before time… obvious… DS` .  
 
 

 
 
 

[..].+. The END. 
 
 

Soon Publ. Wait Patient 'a Ly…  
 `./7. 
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Łazienki 
 
 

Jak na Moście w Highlanderze… 

 
 
 
 

oncert Ciszy coś tam w Łazienkach 
ostatnio… pięknie tam było… jak na 
moście w Highlanderze normalnie… i to 
kilka mostków… można było się 

spotkać… było miło, cicho i przyjemnie… sam spokój 
ciepłego letniego popołudnia… no genialności… nie 
mogłem wyjść… jak w innym świecie… Przeniosłem się 
w czasie normalnie… Akurat remontowali Pałac na 
Wyspie… muzyka… dusza też śpiewała w takt… jak 
kamerton… aby do muzyki… wtedy się Pamięta… mogę 
zawsze powtórzyć… póki dusza żyje… fajnie, że 
wszystko umie i pamięta… wystarczy klik… i Opowieść 
znowu się zaczyna… 

 
Zawsze te same opowieści z Pamięci… 

uwielbiam… zawsze tak samo genialnie prawdziwe… 
może dlatego takie super?… Hm… uwielbiam prawdziwe 
opowieści… idę po kolejne… 

 
Lubię sobie przypominać… wait… za tym 

mostkiem i w świątyni jeszcze… tam się dużo działo… 
przy podchorążówce potem… to inne czasy, inny styl… w 
Pomarańczarni na tarasie to do innych klimatów… cała 
historia w jednym miejscu znów… wystarczy się 
przejść… hm… normalnie czary… opowiem… uwielbiam 
opowiadać… 

 

K 
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Lubię Historie… wszystkie prawdziwe… inne 
mnie męczą… muszę robić porządki, żeby móc cieszyć 
się znowu Prawdziwą Opowieścią… potem do 
starożytności… wait… to przez Wyspę skoczymy… to 
grecka pewnie… amfiteatr? To da się… tylko najpierw 
poukładam Łazienki… wait… w Grecji jeszcze nie było 
Łazienek… zobaczymy co było w tym miejscu… jak 
budowali Panteon… hm… ciekawe… 

 
  W okolicach w Rzymie były Łaźnie… 

a w Grecji?…  

 
 

 
 Pompeje – Łaźnie – pewnie przed 
wybuchem wulkanu… nie wiem…  

 
 
 
crndts. set loc.:  
 
T: Set [473bc] 
1–st–loc: Set [Greece.Pantheon Loc] 
2–nd–loc: Set [sameT.diffLoc] 
 
 

diffLoc: Set [Poland.Warsaw.Agricola  
Terrains Loc] 

 
[exact crdnts 1–st–loc set  
NS(1)EW(1): 1x.1xx.1xxx 
1y.1yy.1yyy] 
[exact crdnts 2–nd–loc set  
NS(2)EW(2): 2x.2xx.2xxx 
2y.2yy.2yyy] 

Look [<rec>]set. 
RUNset. 

 
 

[..] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermae


S t r o n a  | 9 

 

 
 

DS`.PL.EU.JUL.16.2013T16:23CET. 
Loc. Warsaw (Poland).JoliForrests. 

 
Google Map API programmin’ trackin’ engine methods (use if needed) 
– support set [vars]. 

 
 

  
 
 

„Kiedy Trójca się zjednoczy” 
 
 

 
 
 

[..] 
 

http://wordmedia.goutlivres.com/?cat=15
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Filming Locations for Highlander (1986)  
www.movie–locations.com 
 
Travel guide to filming locations for Highlander (1986), in 
Scotland, New York and London.  

 
 

[..] 
 
 
 
 

 
 
Kontakt z naturą okraszony muzyką – komentarz do 
artykułu – Łazienki Królewskie – Park –… 
 
 ‘Kontakt z naturą okraszony muzyką – komentarz do  
artykułu – Łazienki Królewskie – Park – Świątynia…  
Historia… – DS` .PL.EU. – 30.06.2013 –‘ 

 
 
 
 
 
W sieci kosmicznej śmieciarki wpada tajemniczy 
satelita od dwóch tysięcy lat rejestrujący historię 

http://www.movie-locations.com/movies/h/Highlander.html#.UeVVW0q2-WY
http://www.movie-locations.com/
http://wordmedia.goutlivres.com/?cat=15
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ludzkości… Wideo Pana Boga?… czy NASA?…  
Hm… Działa?…  
 
 

Zaraz opowiem i pokażę… wait… 
 
superNOWA :  książki :  Marcin Wolski :  Noc bezprawia oraz  
inne szalone opowieści 
www.supernowa.pl 

 
 

[..] 
 
 

EDU. History – Literature & Art Promo 'JUL.2013.  
DS`.PL.EU.JUL.16.2013T16:26CET. 

 
DS.`. 

PL.EU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supernowa.pl/ksiazki.php?p=153
http://www.supernowa.pl/ksiazki.php?p=153
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NAWIĄZANIA:  
 
 
 
 

 
Time Travelin’2010–2015 (Science Project) 
 

Projekty Firmowe 
 

ISBN 978–83–63973–50–6 

 
 
 
 
 
 

 
Egyptian Temple – 
Warsaw Royal Bathroom 
(1818–24) “Ballady I 
Romanse Kocie… ” – 
Egyptian Tales… Untold 
Yet… Part IV. Old 
Kingdom. 
 

[Galeria…] 
 
 

 
[..] 

 
 

CDN. 
 
 

http://wordmedia.goutlivres.com/?cat=11
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edu.goutlivres.eu 
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DS.`. 

PL.EU. 
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A propos Historii Alternatywnych – cz. I i II 
‘ Nitki w czasie…’  

 
ISBN 978–83–63973–58–2 

 
DS`.PL.EU.AUG.02.2013 – 

 
 
 

 
 

1. ‘A Christmas Carol’ – Novella 
by Charles Dickens 

 

… Ghosts of Past, Present & Future Presents say ever 

what is better… in Future… showin’… like ‘Video Killed the Radio 

Star’… the best method only… To SHOW… if sayin’ is not 

enough… what do You choose? …in Your own History Filament… 

ever connected tightly with others’ own history filaments IN 

TIME flowin’ only from past through present disappearin’ all the 

time Now only… quickenin’ further ever only straight forward to 

the future of moment till centuries then and until Paradise?… 

http://wordmedia.goutlivres.com/?cat=11
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Christmas_Carol
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[..] 

 

 

How to slow down to see better and not to crash bum & bang 

before Paradise done?… 
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Cyk Artykułów Historycznych 

 

Z Okazji Imienin Jana Kochanowskiego 

 

Odcinek I – „Czym jest Historia?” 

 

 

 

 

 

 

dla Pani czym jest Historia? 

 

– Dla mnie historia jest… jakby to ująć… ja 

kocham historię… dla mnie historia jest jak… 

powiedzmy… jestem poetką… do wszystkiego w życiu 

podchodzę z nutą sentymentalizmu… z pewnym 

dystansem, oraz zaangażowaniem emocjonalnym i 

bardzo silnie uczuciowym, w szczególności… dlatego 

odpowiadając na zadane pytanie… patrząc w górę lekko 

oczami… nabierając powietrza, co by gafy nie popełnić… 

to ważne dla poety, dla twórców, szczególnie znanych, w 

szczególności z wieloletnim dorobkiem artystycznym i 

generalnie mówiąc… kiedy ma się już swój staż w 

dziedzinie i w sferze, że tak powiem… ważne, żeby nie 

gadać głupot… byłoby to oczywiście artystyczne i 

środowiskowe samobójstwo… no przynajmniej trzeba 

by się tłumaczyć… z gafy własnej… nie o głupocie to 

mówimy… no nic… nie przedłużając, bo słuchacze 

pewnie z niecierpliwością czekają na moje słowa 

dotyczące odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące 

A 
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Historii… historia to bardzo ważna rzecz… gdyby nie 

historia… ujmując jak wiadomo, jak zawsze, jak 

zapowiedziałam przed chwilą i przygotowałam 

publiczność, żeby wprawić widownię w odpowiedni 

nastrój, ma się rozumieć, żeby łatwiej było słuchaczom 

odebrać mój przekaz natury poetyckiej dotyczący 

Historii… co by zostało na wieki, każdy artysta tak by 

chciał, marzy i na pewno by siebie życzył… no dobrze… 

bo Państwo pewnie też już nie możecie wysiedzieć w 

miejscu, oczekując na ten wiekopomnym moment… oto 

Historia… uwaga… ehm… proszę Państwa… 

 

 

[..] 

 

 

Niniejszym chciałbym oświadczyć w 

odpowiedzi na wiekowe pytanie Historyków, w 

szczególności zadane młodym studentom i uczniom, 

kiedy chcemy my, wykładowcy uniwersyteccy, kadra 

nauczycielska, twórcy, poeci, artyści, środowisko 

artystyczne, twórcze i akademickie – zapytać młode 

pokolenie: „Czym dla Państwa jest Historia?” 

 

 

Odpowiadam jednym zdaniem… oto: 

 

Dla mnie Historia jest jak ulatujący dym z 

papierosa… i znika… Hmm…  

 

Dobre? 
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– No tak… bardzo Pani dziękujemy za ten 

wspaniały wers Pani prozy poetyckiej historycznej i 

wrażeniowi o – impresjonistycznej ekspresjonistycznie, 

jak widać… Pani trzęsą się nóżki trochę, to na pewno ze 

stresu, rozumie… nie jest łatwo być znanym twórcą 

poeta wiekopomnym, a do tego historycznym, to już 

potęga, ma się rozumieć. Bardzo Pani dziękujemy… 

 

… A czy mogłaby Pani ten wers wiekopomny 

historyczny poetycki wyciąg z Pani prozy historycznej 

wierszowanej poetyckiej genilanościowej pouczającej 

dla pokoleń, co by historia ważną była – jakoś w skrócie 

może, skomentować? Dlaczego dym? Skąd ta 

przenośnia? 

 

– Ha… widzicie Państwo. Bo historia to jak 

dym… dziś JEST… jutro NIE MA… 

 

– Aha… No tak. Coś w tym musi być. Być może to 

głębia przekazu… w każdym razie łatwo sobie 

wyobrazić, oczywiście… łatwo trafia do głów i do serca 

na wieki… no najważniejsze: prostota przekazu…  

 

… Genialne… największe genialności na świecie, 

to właśnie proste genialności… zostają na wieki…  

 

… Przepraszam, Pan jest palący? Może Pan 

zademonstrować? Chcielibyśmy drogim słuchaczom 

zademonstrować w sensie dosłownym przenośnię 

poetycką na temat Historii i Jej istoty… 

 

Może Pan puścić dymka? 
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– Tak, bardzo proszę… 

 

[pofff…] 

 

– <Brava!> 

 

– Widzicie Państwo, genialność jest prosta. I 

oczywista. Taka jest właśnie Historia.  

 

– <Bravo!> 

 

– Tak, a w jakim sensie, kontynuując, historia 

jest ważna dla pokoleń? 

 

– No… kontynuując przenośnię… jak dym… 

 

– Że palarnie są ważne w Bibliotekach 

Narodowych, tak? Czy nie daj Boże szkaluję twórczość i 

natchnienie artystyczne historyczne o raz staję się 

świętokradcą i niszczycielem poezji wiekopomnej?  

 

…Bałbym się zapytać, nie wiedząc… ryzykuję.  

 

… Czyli historia jest jak Dym?… 

 

– Tak. To właśnie miała na myśli. Dziś coś się 

dzieje, jutro, tłumacząc te proste zdanie wiekopomne 

historyczne na temat Czym jest historia… odpowiadam 

krótko, żeby nie utrudniać i nie zaciemniać obrazu 

przenośni… tak, Historia to dym… przed chwilką był… a 

za kilka sekund to nawet nie ma zapachu… znikło 

<plim!> 
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– Aha… to po co uczymy się historii? 

 

– Dla nauki i tradycji, oczywiście. Warto 

wiedzieć… 

 

– Aha… no tak. To dziękujemy Pani. Czy ktoś 

jeszcze ma jakieś zdanie wiekopomne na temat historii?  

 

… Proszę drogich słuchaczy, może ktoś z 

widowni chciałby zadać pytanie Pani poetce?… 

 

– Ja… 

 

– Proszę. 

 

– Czemu np. historia leci ciurkiem? 

 

– W jakim sensie, jeśli mogę prosić o 

sprecyzowanie? 

 

– No w czasie leci… 

 

– Tak. Historia to jak nitka w czasie… 

wydarzenia chronologiczne układają się w czasie na 

jednej nitce. Nie na dwóch, ale na jednej. 

 

– Aha. Dziękuję. A jeszcze, jeśli mogę… A gdyby 

na tej nitce zmienić wydarzenia? Np. temu Panu dać 2 zł. 

Na jedzenie. Bo umiera. To jutro by żył? 

 

– Tak. Ale jak umrze, to w dym. Proste, prawda? 

 

– Tak. 
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– Czy jeszcze jakieś pytania? 

 

 

[..] 

 

 

Dym szybko ulatuje…  

Historia jest ważna…  

Uczy. 

Dziękować Bogu.  

 

 

Warto uczyć się.  

Polecam! 

Darek S. 

Miłego Dnia. 

Idę na Imieniny. 

 

Wszystkiego najlepszego dla Historii…  

Oby tragiczne wydarzenia na nitce nie zdarzały się…  

 

 

Do napisania w Odcinku II Cyku Histrycznego – Cykl 

wiekopomny…  

 

Hej. 

 

DS.`. 

PL.EU.JUN.22.2013T13:11CETR.  
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Pan Neron nie dokończył pracy…  
– Dokończymy… 

Pan Hitler nie dokończył pracy…  
– Dokończymy… 

Inni też nie dokończyli pracy…  
– Dokończymy… 

 
AmenDS`. 

 
Terminy są najważniejsze…  

Nie można cofnąć czasu…  
 
 
 

–Tak… 
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W poszukiwaniu nieśmiertelności 
 

 

 
Kontynuacja historii młodych przyjaciół, którzy starając 

się odkryć przyczynę samobójczej  śmierci kolegi, zostają 
wciągnięci w wir niesamowitych przygód i zdarzeń, gdzie filozofia 
i psychologia łączą się z…  

 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ IX 
 

BYĆ, ALBO NIE BYĆ 
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Dla Porządku… 
 

U  
 

Cieczkan Cieknąc… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia leci ciurkiem… 

 

Tylko krew i pożogi…  

 

Same tragedie…  
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 Wszystko w klop…  

 

 

 

ie Pan, ja też lubię palić. Zapalmy 

sobie. Śliczna parasolka. Staniemy 

sobie w deszczu. Razem. 

Poczekamy, aż przestanie siąpić… 

 

– Bardzo chętnie, Madamme. A Pani jakie Pali? 

 

– Benzynowe. 

 

– Ojej. Pani z niezła dżaga… lubię takie napalone. 

 

– Nie widział Mie Pan jeszcze ostrej… He… 

Zapewne Pan zaciekawion, jak Kobieta w moim wieku 

może jeszcze robić takie rzeczy na ostro… czy nie 

interesują Pana przyprawy? No nic… nie będę gadać za 

dużo, bo Pan pomyśli nie daj Boże, że jestem jakaś 

nadmiernie egzaltowana, lub co, but jednak z początku 

mówiliśmy… do tego wracają, co by nie męczyć tematu 

ani nie przedłużać zbyt niepotrzebnościowo… a co tam. 

Mniejsza z gadkami… po co to… chcieliśmy po prostu 

zapalić sobie wspólnie, prawda? Dla mnie to 

przyjemność. Uwielbiam palić. Co do ostrości, to wie 

Pan, ewentualnie może, jak spodoba się, daj Boże, 

oczywiście, to moje marzenie dzisiejszego wieczoru… oj, 

już późno… znów przedłużam niepotrzebnie pewnie. 

Wiem. Bardzo przeszpraszam. Często mówią słusznie, że 

W 
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odwlekać co dobre, to przeżywać to bez końca… coraz 

intensywniej, aż do Nieba… potem można tylko spaść… 

czasem nie warto. Kto chciałby spadać z tak wysoka bez 

asekuracji… więc wzmiankując po powyższym 

powłująco na to, co rzeknięte przed chileczkó zmówmy 

pacierz, jeśli można… Pana prosić oczywiście i 

pomyślmy Życzenie. Chciałabym zapalić z Panem 

papierossa… benzynowego. A Pan? Czy pan ma jakieś 

życzenie dzisiejszego miłego wieczora? Późno już… 

niedługo zacznie świtać. A tak bym chciała zdążyć przed 

zaśnięciem… Oh Boże… świat jest jak iluzja. Cudowności 

same dookoła… Świat to Piękne Miejsca Życia i Miłości, 

Światła ponad Miarę w multtikolorach snów marzeń 

ilości niezmierzonej… a ile rzeczy niezbadanych 

jeszcze… zacznę chyba śnić i opadnę z nóg za chwilę. 

Jeszcze moment i sikam. Słowo Honoru… Musiałam się 

zakochać. Nie często się zdarza, żeby Kobieta w moim 

wieku… na takie uniesienia miała w ogóle siły żywotne i 

myśl, co mówić marzenia… odleciały przecież w dal 

przeszłości z czassem… a ttu nagle Pan. Objawił się ni 

stąd, ni nie wiadomo skąd, tak naprawdę. Zwyczajny 

przypadek. Jak to zwykle w życiu człowieka na co dzień 

bywa. Latami człowiek żyje, uśmiecha się codziennie, 

pracuje, uczy się, ogląda świat… analizuje… no życie… 

jeszcze rachunki… znajomi, przyjaciele… wiadomo… 

normalka. A tu nagle jakaś jedna osoba na miliony 

spotkanych na co dzień przez lata i dziesięciolecia całe 

mówi nagle „Dzień dobry Pani… jak Pani dzisiaj ładnie 

wygląda… coś się odmieniło w życiu ostatnio, że aż mnie 

szok ogarnął zachwytowy poatrząc? Może to ta 

sukienka? Nie żebym Pani nigdy nie zauważał 

poprzednio, ale tak nagle stanąwszy dziś przed panią coś 

mnie oblazło. Jak jakiś dreszcz niesamowitego odczucia 
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cielesnego, rozchodzący się miarowo albo szokiem 

cochwilnym po całym organizmie męskim mym… 

lemindzim, znaczy się… wiem… Pani słyszała o tej 

zapowiadanej zagładzie w 44–tym”?… No i wtedy 

padłam… zakochalam się. Nie warto zwlekać – 

pomyślałam sobie, ale pewnie znów przedłużam, 

prawda? Bardzo przepraszam. Wracając do Wstępu… 

Mieliśmy zapalić. A zatem mówiąc prostodusznie wprost 

uprzejmie oto: czy zechciałby Pan ze mną łaskawie, 

proszę, zapalić papierosa benzynowego? Bardzo 

uprzejmie proszę i skomlę. Zakochalam się. To dla mnie 

ważne. Tylko to jedno Życzenie me dziś…  dla duszy i dla 

ciała ważne niepomiernie. Z Pana strony to na pewno 

ogromne wyrzeczenie, dla mnie jednak… Cały 

Wszechświat w jednej chwili. Bardzo Pana usłużnie i 

przymilnie, acz nie natarczywie i broń Boże nie nalega, 

proszę acz że kokolwiek i uprzejmie miło pytając: czy 

zapali Pan ze mną? Jednego. Ja częstuję. Bardzo Pana 

proszę. Tylko to. Absolutnie nic poza tym. I znikam… to 

dla mnie bardzo wazne. To moje marzenie. Tylko tyle z 

mojej strony. Proszę… 

 

– Dobrze… nie ma problemu. 

 

– Dziękuję Panu. Proszę. Pan się poczęstuje. 

Nowiutka paczka. Specjalnie zokazjonowana kioskowo 

Lux delux machina voila że z akcyza nawet proszę oto: 

Pan Pierwszego… otwarta. Proszę się częstować. Czym 

paczka bogata… może Pan nawet połowę, jak Pan miałby 

ochotę… byłaby wdzięczna i szczęśliwie rada mogąc 

poczęstować i zapomnieć kłopot Pana, że nie wiedziałby 

Pan pewnie, czy mógłby odmówić, kiedy … no właśnie… 

że… hmm… chciałabym to wyartykułować sprawnie i z 
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grzecznością oczywistościową, bo zaraz się połaczę… 

Pan mógłby poczęstować się połową?… dla mnie 

wystarczy druga… bardzo proszę… oto… 

 

– Dziękuję Pani uprzejmie. To miło z Pani 

strony. Jestem zaszczycony móc częstować się dziś tą 

wieczorową porą tytoniem z rak tak miłej, dostojnej 

Koleżanki, jeśli mogę tak… 

 

– Oczywiście, bardzo mi Pan schlebia… mogąc 

słyszeć w Pana słowach takie słów… „Koleżanka”… nogi 

mi miękną… O mój Boże… za dużo już dziś otrzymałam 

szczęśliwości od losu. Świat jest cudowny. Zacznę 

pewnikiem najpewniej Wierzyć w Boga niedługo… Mój 

Boże… zaraz się rozpłynę… miód komando normalnie… 

co się ze mną dzieje? Błagam… zaraz omdleję… 

 

– Nie! Droga Pani! Proszę nie mdleć… Boże! Czy 

to moja wina!? Ratunku… chwilę… Droga Pani… zaraz 

Pni pomogę… Nie żeby Pani pomyślała, że ratunku 

oznaczało wołanie o pomoc… broń Bożę… nie po noszę 

wąsy… wie Pani, leming jak to leming… wie, co robi… 

ratunku w mim wykonaniu oznaczało… O Boże! 

Ratować! To jak podświadomy impulst lemingi styczny… 

Kobieta w potrzebie. Ratuję… a zatem… o kurwa… 

 

 

[..] 
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CDN. Po Pożarze… Wait Pleasse Patiently… 

 

Thanx. 

 

DareG S. Snake Cirli… 

 

Proszę się nie bać. Ja nie noszę wąsów. Zobrzydzają Mie. 

Tak robią tylko pedały… nie akceptuję pedałów. Wąsów 

również… zaraz rzygnę… wait… 

 

Bleeeeeeeeeeeeeeee…. 

 

No fak… mówiłem… 

 

Zawsze tak mam… jak mówię, tak jest… i po co mnie 

męczyć… nie ważne… ostrzegam zawsze przed czasem. 

No i teraz konsekonsy… a nie prosiłem wcześniej… nie 

robić źle? Oddać co nie swoje i spokój… nie ma sprawy 

ani śladów… a tak… czass mija… 

 

Aż do zakończenia… liczy się tylko ODDAĆ, CIO 

ZABRANE. Nic więcej. Jak oddadzą… wszystko znika. Bo 

mi tylko chodzi o to, żeby ODDALI, co powiedziałem. 

Absolutnie NIC WIECEJ PONAD TO. Tylko ODDAĆ, co 

moje. 

 

No i tyle. Po sprawie. Ja nie mam czasu na głupoty… 

Trzeba oddać i wolne. 

 

Tak więc… czas mija. Proszę ODDAĆ. Będzie łatwiej 

spać… naprawdę. Zaręczam. Zawsze mówię dobrze. 
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Zresztą. Ile można powtarzać. Nie moja sprawa… nio 

nic… 

 

Do następnego Rozdziału! 

 

Miłej lektury! 

 

Z poważaniem, 

 

Z Pozdrowieniami, 

 

Autor. 

 

Hej., 

 

Cześć! [uśmiech]. 

 

 

DareG. 

 

No bo kurde… ile można… zabiję ich, Słowo Honoru… 

Nienawidzę przestępców. Dlatego tylko. 

 

AmenDS`. 

 

Powiedziałem… jak zawsze nie słuchają… no jusz… 

 

Rozdz. IX ‘Konsekwencje terminowe… czas płynie…’  

 

Do napisania. 

 

Hej 
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Aby do przodu wspólnie… wtedy lepiej widać…  

 
 
 
 

Pamiętasz? Była jesień… 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nNrT9ys6-EU
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ROZDZIAŁ X 
 

12–tu IDIOTÓW 
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ierwszy idiota stał na mostku i patrzył z góry… 

woda płynęła… mijała słupy podtrzymujące 

mostek… żółto–pomarańczowo–czerwono–

brązowy liść płynął równo z nurtem strumienia wody… 

 

Drugi idiota biegł po zboczu… pod górę… spocony… 

dyszał… 

 

 
 

Trzeci idiota siedział w jaskini… mamrotał do siebie… 

miał wielkie oczy… smarkał… siorbał… bał się… może był 

przerażony… orbity oczu miał ogromne i okrągłe… białe białka… 

źrenice rozszerzone… był w ciemności… chlupotało… coś 

skapywało… tylko małe ognisko przy jednej ze ścian jaskini po 

prawej stronie od wejścia… bardziej z tyłu jaskini – żarzyło się 

czerwonym ogniem… ledwo tlącym się… śmierdziało żarem i 

dymem… stęchlizną, glonami… rozkładającymi się resztkami 

jedzenia, lub mięsa i roślin… jaskinia była bardzo wilgotna… ale 

ciepła… rozgrzana żarem, który pewnie musiał być długo 

podtrzymywany przez idiotę siedzącego przy ognisku – opartego 

plecami o kamienną ścianę jaskini… kapały krople miarowo w 

nie długich odstępach czasu po przeciwnej stronie jaskini… 

najpewniej z góry jaskini… z sufitu… albo tylko złudzenie 

P 

http://mythologica.fr/grec/sisyphe.htm
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dźwięku rozchodzące się po jaskini i dochodzące do 

wchodzącego czwartego idioty zmyliło go… że pomyślał, że kapie 

z lewej strony jaskini… gdzieś… z lewej strony… w oddali… trzeci 

idiota podniósł wzrok… 

 

 
 

Piąty idiota chodził po zboczu gdzie popadnie góra dół, 
na boki, dookoła, z powrotem, na przód i byle gdzie… czasem 
zsuwał się… podchodził na nowo… potem skręcał byle gdzie i 
szedł dalej… bez znaczenia było dla idioty w którą stronę i czy 
góra czy dół… chodził… jak się zmęczył… kładł się i  
odpoczywał… jak miał siłę, idąc gdziekolwiek – spokojnie 
podchodził przypadkowo – dla niego bez znaczenia – pewnie nie 
czuł różnicy – wyżej na stok góry… jak był zmęczony… szedł po 
równym, lub sturliwał się na dół… żeby potem spod szczytu 
znowu iść byle gdzie… aby gdziekolwiek… czasem do góry… 
czasem dookoła… niżej się nie dało… szedł w górę… potem 
znowu byle gdzie… aby chodzić… skoro musiał… bez ruchu 
byłoby mu pewnie dziwnie… musiał się ruszać… miał nogi… 
używał… pewnie się nauczył, że działają i pozwalają mu się 
poruszać sprawnie… patrząc… idąc… aby iść… nie ważne dokąd… 
nie ważne gdzie… aby ruszać się… jak nie mógł leżeć z bezruchu, 
że zaczynał się wiercić w miejscu… jakby z bólu… wtedy wstawał 
i szedł… podpierając się rękami… łatwiej mu było iść 
wyprostowanym… szedł uśmiechnięty… chyba nie bolał go 
kręgosłup… złapał się obiema dłońmi za tył kręgosłupa przy 
tyłku i wypiął piersi do przodu… tyłek w tył… uśmiechał się 
bardzo szczęśliwie… poszedł żwawiej… zaczął biec… byle gdzie… 
potem usiadł i sapał… zmęczony… ściekała mu ślina… siedział… 

http://tolkiengateway.net/wiki/Gollum
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cieszył się… potem wstał bez podpierania się rękami… prawie 
podskoczył na samych nogach z siedzenia na tyłku od razu do 
pozycji stojącej… kawałek przebiegł dość szybko, obrócił się 
kilka razy w miejscu dookoła siebie, podskoczył… pobiegł 
znowu… potem zwolnił i szedł wyprostowany… równym, 
rytmicznym krokiem człowieka wyprostowanego, zdrowego, 
uśmiechniętego… szedł naprzód – ciesząc się, patrząc… jak 
kretyn… szczęśliwy… nie wiedział, dokąd idzie… patrzył ślepo… 
szedł… bez znaczenia gdzie… 
 

 
 

Szósty idiota z siódmym idiotą o czymś gestykulowali… 

na ścieżce… może sobie coś wytłumaczą… hm… może pomoże im 

to ruszyć z miejsca idąc… aby do celu… tylko którego? 

 

– No właśnie… hm… 

 

– Chodźmy na dół… 

 

– Tak. To dobra myśli… tam musi coś być… 

 

– Łatwo się schodzi… 

 

– Tak. To przyjemne… 

 

– Pobiegnijmy… 

 

– Dobrze… 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C4%85d_przyszli%C5%9Bmy?_Kim_jeste%C5%9Bmy?_Dok%C4%85d_idziemy?
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[Sokrates] 

 

– Czemu połamaliśmy nogi? 

 

– Ja tylko kolana… to ty masz połamanie golenie całe… 

 

– Co? 

 

– Jak sądzisz, z czego to wynika? 

 

– Może za szybko biegliśmy… 

 

– Ale czemu wyszły takie dziwne patyki z nogi? 

 

– Ładny kolor… czerwony… 

 

– Tak. 

 

– Cieknie… dasz spróbować? 

 

– Myślisz, że to dobre? 

 

– Nie wiem… muszę polizać… 

 

– OK… a dasz mi swoje? 

 

– OK. 

 

[Harmonia i Zgoda – Wspólny Posiłek] 
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Ósmy idiota siedział cicho w miejscu, miał długie 

włosy… czarne… ładne kształty… delikatniejsze… był inny… 

siedział niedaleko dwóch poprzednich – gestykulujących – 

trzymał między nogami stopami siedząc na tyłku jakiś owoc… 

dłubał… uderzał, stukał o ziemię… podnosił… potrząsał… uderzał 

o ziemię… potem patrzył na boki i wracał do swojej pracy… 

czasem zerkał wprost na gestykulujących dwóch idiotów… 

 

 
 

Dziewiąty idiota spał… chrapał… był gruby… pod 

kamieniem… jak zaczęło kropić… podniósł się zziębnięty i 

przerażony, chrychając i siorbiąc… nosem i buzią… oczy 

wielkie… z nosa ciekło… rozglądał się na boki, czegoś szukał, 

jakby chciał uciekać… zaczął szybko iść w stronę pionowej ściany 

góry… jakby szukał schronienia przy skale… przy rzeczach, które 

widział… nie chciał być na otwartym terenie… szukał 

schronienia… wiatr go ziębił… zaczął szczękać zębami… zaczął 

się trząść… szukał schronienia… przy rzeczach większych niż on 

sam… żeby nie padało na niego… żeby nie wiał wiatr… chciał się 

schować… przed tym, co na niego leciało… widział… i czuł… 

deszcz… i wiatr… szukał schronienia… 

 

Dziesiąty idiota szedł wytrwale do góry… na 

czworakach… piął się… zawsze do góry… jakby był 

nienormalny… miał zamknięte oczy… nie otwierał… jakby 

http://www.paul-gauguin.net/
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zaklejone… zaropiałe… rzęsy sklejone… nie mógł patrzeć… szedł 

zawsze w sposób, jakby wybierał trudniejszą drogę… albo 

łatwiejszą? Wybierał drogę… omijał przeszkody… pnąc się… 

zawsze bał się – było słychać i widać, kiedy zaczynał schodzić w 

dół… słychać było jęknięcie przerażenia… i szybszy oddech 

nosem… miał zamknięte usta… nie otwierał… oddychał nosem… 

bał się zejść nawet na pół metra niżej… wybierał drogę 

trudniejszą… zawsze na szczyt… pod górę… aby tylko nie ze 

stoku… jedynie przeszkody na drodze zmieniały mu kierunek 

marszu… na czworakach… bał się przeszkód… ale szedł dalej… 

wiedział, jak iść, żeby iść zawsze w górę… wybierał cięższy 

marsz… bał się lekkiego zejścia… może miał uraz?… sukcesywnie 

powoli szedł TYLKO w górę… był szczęśliwy, kiedy mógł iść w 

górę prosto… dyszał i sapał… przyspieszał, kiedy było ciężej… 

język wychodził mu na wierzch i ściekała ślina… przyspieszał i 

szedł żwawiej… uderzył głową w kolejną przeszkodę… zemdlał… 

po 30 minutach sapania… podniósł się i od razu poszedł dalej… 

 

 

[..] 

 

 
DS.`.PL.EU.DEC.26.2013 

 (rano/noc z 25 na 26 grudnia.2013 r.).  
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tudnia czasu była głęboka. Prokurator Pacek leciał 

długo i powoli, jak we śnie, opadając… rozglądał 

się na boki… widział tylko pełno półek z 

jedzeniem… najróżniejszym… nie nadążał 

przyuważyć jakie to jedzenie… pomyślał, że musi zwolnić 

opadając i skupić się bardziej na próbie zanalizowania 

potraw zalegających na półkach studni, którą opadał… 

wolno… miał czas na rozglądanie się… przyjemnie mu się 

spadało… tak delikatnie, powiewnie… miło, lekko… – to nie 

była studnia z rodzaju tych studzien, które znane są na 

wsiach ze względu na cechy studzien… nie było mchu na 

cembrowinach… nie było wilgoci… była to całkiem miła i 

przestronna studnia, było miło, ciepło, ale nie gorąco, nie 

było duszno, ale za to całkiem przewiewnie… lekko się 

oddychało… powietrze świeże… jak nie w studni… a w 

studni lecąc…  

 Jak studnia z wygodami… 

 

- Ciekawe – zamruczał do siebie prok. Pacek otwierając 
lekko oczy ze zdumienia powolnego, acz nie 
szokliwego… pokręcił lekko głową w zadziwieniu 
zauważonym u siebie… był zdziwiony troszkę… że 
studnie mogą być takie ładne i przyjemne lecąc… nigdy 
do tej pory nie widział studni lecąc wewnątrz… opadał 
delikatnie jak królewna – taka myśl mu przyszła do 
głowy… kiedy o tym myślał… zastanowił się, czy to 
dobre skojarzenie…  
 

- Hm… jak królewna? Co by ludzie pomyśleli, gdybym 
porównał swój lot spadający powolny w dół szybem 
studni na dół lecąc… jak królewna z bajki czując się… jak 
powiew delikatności Briz… lecący… opadający, jak 
pióreczko… z delikatnością ptasiego mleczka… tylko 
puszystości tu brakuje… za mało zjadłem na śniadanie 

S 
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chyba dzisiaj… może to dlatego… – prok. Packowi 
przypomniały się ziarenka vinegrette z porannego 
śniadania na Warszawskim Żoliborzu, kiedy zjadał 
ostatnie przysmaki tego poranka, bo miał jechać za 3 
godziny na wakacje… – Co to się wydarzyło wtedy jak 
wyszedłem na parking podrasować gaźnik… chyba nie 
było benzyny na wyjazd… tak, pamiętam… pan sąsiad i 
jego pies mi pomógł, zdaje się… za chwilę sobie 
przypomnę… chyba musiałem przed chwilą wstać 
dopiero… czemu lecę nadal? Czy ta studnia ma dół? 
Koniec, znaczy się…? Czy opadnę kiedyś na dno? Nie 
chciałbym tak lecieć w nieskończoność… mógłbym się 
znudzić, albo zmęczyć. Ja rozumiem, że ładnie i 
przyjemnie tu jest i mi się leci… delikatnie opadając na 
dół, jak kaleczka lecąc, lub królewna… królewna? – 
zastanowił się prok. Pacek… 
 
 

[..] 
 

 
 … Zdało mu się po chwili, że raczej nie 
jest to odpowiednie idealnie określenie na lot spadający 
w studni lecąc w dół delikatnie jak puszek… coś tu było 
nie tak… – Królewna nie… chyba nie o to słowo mi 
chodziło… muszę chyba poprawić swój zasób sów na 
dziś dzień, że tak powiem, bo zaczyna mnie irytować 
troszkę czasem fakt, że lecąc w dół przykładowo szybem 
studni nie mogę od razu opisać wrażenia swojego 
opisywanego… chcącego być opisanym… w znaczeniu 
wrażenia, które chciałbym opisać od razu spontanicznie 
słowem zwyczajnie jak widzę lub czuję, rejestruję 
znaczy się, rejestrując widząc, naprzykładowo… chodzi 
mi o to, że chciałbym umieć móc tak zwyczajnie od razu 
idealnie trafnie zwyczajnie spontanicznie kiedy coś chcę 
zakomunikować, co chcę lub mam ochotę od razu – żeby 
powiedzieć – wyartykułowując to, co chciałbym 
zakomunikować – określając sowami odpowiednimi… 
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właśnie o to mi chodzi! – prok. Pacek pisnął ze szczęścia, 
aż lekko zachybotał się spadając delikatnie nadal w dół 
studni ze szczęścia… i radości własnej z osiągniętego 
sukcesu słowno – określającego przez niego samego to, 
co chciałby określić starając się określić – aby od razu 
spontanicznie jednoznacznie wymownie i tafnie to 
właśnie, co chciał, że miał na myśli, opisując, lub 
komunikując… opisując… aby tak, jak jest, mówiąc, żeby 
to było słowami wyartykułowane tak, jak jest i żeby ten, 
kto usłyszy lub odbierze informację słowną 
wyartykułowaną od razu jednoznacznie otrzymywał 
informację prawdziwą jednoznaczną pełną trafną 
konkretną i ekonomicznie pełną i wystarczającą w pełni 
do zarejestrowania absolutnie full tylko i wyłącznie 
tego, co zakomunikowane miało być i żeby było 
zrozumiane przez odbiorcę komunikatu w sposób 
prawdziwy, jednoznaczny i zgodnie absolutnie z treścią 
przekazywaną przez nadawcę – Czyli przeze mnie, w 
konkretnym przypadku – prok. Pacek zaczął dyszeć ze 
szczęścia, że udało mu się wyartykułować chyba 
absolutnie dokładnie to, co miał do zakomunikowania 
opisując w sposób określający, miał nadzieję, to, co 
chciał przekazać na temat swojej chęci lub marzenia lub 
potrzeby marzeniowej życzeniowej, że by chciał, żeby 
tak było, że jak powiedział artykułując…  
 
 – Uff… – prok. Pacek zaczął bardziej 
sapać… ale szczęśliwy… o to mu właśnie chodziło… żeby 
trafnie przekazywać swoje myśli i to, o czym chciał 
powiedzieć i przekazać w sposób jednoznaczny i pełny, 
a najważniejsze ekonomiczny, że jak powie kilka słów, 
to więcej nie trzeba, żeby wyrazić to, co chciał wyrazić i 
żeby nie musiał więcej dogadać, że żeby to była 
wypowiedź zawsze pełna w przekazaniu informacji o 
czym myśli i ma do przekazania… – prokurator Pacek 
zaczął się dusić ze szczęścia, bo poczuł, że coraz lepiej 
wychodzi mu lecąc w dół studni wyrażanie tego, o czy 
myśli… że poczuł radość szczęścia z osiągnięć własnych 
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stylistyczno lingwistyczno konwersacyjnie 
informacyjnie sownych… – prok. Pacek zaczął kaszleć… 
– stracił przytomność… 
 
 Rozłożył ręce na boki i zaczął 
nieświadomy spadać dalej… nie zmieniając sposobu 
spadania… jednak przestał rejestrować otoczenie… a 
dookoła było tyle jedzenia… leciał w dół studni… nie 
licząc upływającego czasu… nie wiedział, że leci… zaczął 
śnić… 

 

 Przyśniły mu się ziarenka vinegrette… 
 
 – Chyba zgłondniaułem – pomyślał do 
siebie prok. Pacek we śnie i siobnął rzewnie nosem… 
smaki poleciały mu na usta… – Powinienem coś zjeść… – 
zakomunikował sobie sam em sobie prok. Pacek we śnie 
śniąc… i obudził się… 

 

- O… ile tu jedzenia… – zauważył prok. Pacek rozglądając 
się po półkach w studni… – Czemu ucieka do góry?… 

 

- Wiesz, to nie jest kwestia góry dołu… – usłyszał z boku 
głos Anny… 

 

- Tak, masz rację kochanie… zastanowiłem się tylko, 
dlaczego ucieka… masz rację… jedzenie to nie ucieczka… 
nie powinno, prawda? A czy w górę, czy w dół… jest to 
kwestia na pewno drugorzędna w sytuacji, kiedy… – 
prok. Pacek rozejrzał się na boki w poszukiwaniu Ani, 
żeby nie pomyślała, że na nią nie patrzy, kiedy do Niej 
mówi… ale nie mógł dojrzeć pomiędzy półkami… – Ania, 
gdzie jesteś?… hm… chyba coś mi się przesłyszało… – 
pomyślał do siebie prok. Pacek i stracił przytomność… 
zasnął… najpewniej z głodu… 

 

 



S t r o n a  | 53 

 

[..] 

 
 
 – Chyba jestem godny – pomyślał do 
siebie prok. Pacek idąc w stronę wioski… – Skąd ja się tu 
wziąłem znowu? Chciało mi się tylko pić… czy ten 
wieśniak przyniósł mi tę wodę? Miał mi dać kubek… 
hm… 
 
 

[..] 
 
 

 – Pani wieśniaku, ma Pan tę wodę? 
Mam zadanie do wykonania… troszkę się spieszę, wiem, 
że to może nieładnie lub niezbyt grzecznie z mojej 
strony tak pospieszać gospodarza… tym niemniej… 
kurwa… zaraz zdechnę z pragnienia… mam suche usta… 
kurwa, gdzie on jest… – Panie wieśniaku… czy można 
prosić o ten kubek tej wody studzianej pysznej 
orzeźwiającej, co Pan opowiadał? Bo mam zadanie do 
wykonania i jeśli można prosić, bardzo chciałbym tylko 
łyczek chociaż, bo zanim dojdę, nie wiem, czy mógłbym i 
miałbym siłę na dokończenie zadania… a bardzo 
chciałbym… tylko łyczek, jeśli łązga, please… jest Pan tu? 
Można? Gdzie on kurwa polaz…? – prok. Pacek złapał się 
za głowę… pękała mu głowa z bólu… – Co to za ból? 
Cholera jasna… ale boli… – prok. Pacek potrząsnął głową 
szybko na boki jak otrzepujący się z wody pies… 
wytrzeszczając oczy… i łapiąc haust powietrza do płuc, 
rozdziawiając usta szeroko, jakby wychodził spod 
wody… i dziękował Bogu, że już nie musi trzymać 
powietrza w płucach… może oddychać… zaczął 
oddychać szybko pełnymi płucami… napowietrzając 
płuca na nowo… – O Boże… dziękować Bogu… co to się 
działo? Gdzie ja byłem?… Oddycham… Boże Święty… 
dziękować Bogu… zaraz zemdleję chyba… kręci mi się w 
oczach… chyba za dużo powietrza… 
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 Prokurator Pacek stanął na nogi 

oddychając szybko, trzymając się za głowę… oddychał 

jakby się dusił… jak po długim biegu… bardzo zmęczony 

i z potrzebą napowietrzenia płuc… stanął prosto… 

otworzył oczy… pojrzał przed siebie… obaczył studnię i 

domy wiejskie… 

 – To chałupy wiejskie… ale ładna 

wioska… już zmierzcha… jak ciepło… – oddychał dalej 

mocno – ale szczęśliwy… otworzył znowu szeroko oczy 

nabierając powietrza do płuc… poczuł słabość w 

organizmie… jakby miał zemdleć… – Ratunku… – 

powiedział cicho… łkając… oddychając nadal mocno… – 

chyba się zapowietrzyłem… jaki ładny zapach… to 

placek. Ale mus być pyszny… czy ktoś ma wodę?… 

 

 Prok. Pacek zemdlał ponownie… 

 

 W wiosce zbierano ostatnie narzędzia i 

zwożono ostatnie wozy z sianem… zamykano stodoły… 

szykowano się do kolacji… lub późnego obiadu… na 

jedno wychodzi… już wieczór… zmierzcha… dobrze, że 

jest lato… przyjemnie jest latem na wsi… szczególnie 

wieczorem… czerwono–pomarańczowe niebo było 

jeszcze gorące… powoli zaczynało czuć lekki wieczorny 

chłód od ziemi… można zbierać się na wieczerzę… już po 

pracy… zwierzęta gospodarskie same widziały dokąd iść 

przed nastaniem ciemności… zbierały się w swoich 

zagrodach… szły powoli… ospałe… też wiedziały, że 

zbliża się czas odpoczynku… aż do rana… będzie można 

spać w ciszy… dziękować Bogu… było ciepło… zawsze 

jest ciepło w zagrodach… dziękować Bogu… nawet 

zimą… zaczęło być czuć woń kwiatów… wilgotne 
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powietrze wieczorne roznosiło zapachy z pól i łąk oraz 

ogrodów po całej wiosce… czas spoczynku… miło jest 

wieczorem na wsi… można odpocząć… 

 

Niebo robiło się ciemnogranatowe… za pół godziny 

będzie padać deszcz… lub deszcze… letnie, delikatne… 

oczyszczą powietrze… rano będzie bardzo przyjemnie 

świeżo… będzie można odpocząć cały dzień… zbliżała się 

sobota… dzień wolny… tylko niezbędne zajęcia… żeby 

podtrzymać życie w wiosce… i oporządzić wszystko… do 

niedzieli… potem od nowa… na razie weekend… chwalić 

Pana… Dzień Święty… będzie można spać i 

odpoczywać… 

 

Prok. Pacek zaczął siorbać przez sen… zaczął delikatnie 

dygotać… – Chyba się trzęsę – pomyślał przez sen… – i 

zapadł w głębszy sen… przestał się trząść… otworzył we 

śnie szerzej usta… wyglądał jak trup… oddychał 

miarowo… nie przeszkadzał mu wieczorny deszcz… 

oddychał… spał… ręce po bokach… plecy na ziemi…  

 

– Pewnie rano będzie miał przeziębienie – skomentował 

wieśniak przechodząc obok studni… 

 

Złapał prok. Packa za nogi i zawlókł do obory…  

 

– Niech się wyśpi… tam ciepło… jutro będzie zdrowy… 

dostanie śniadanie… 

 

 

[..] 
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Młoda wieśniaczka przymknęła drzwi od chałupy… 

pionowa smuga światła z wnętrza chałupy znikła… 

żółto–pomarańczowa szpara w drzwiach zmniejszyła się 

i znikła… ziemia przed drzwiami nabrała idealnie tego 

samego odcienia granatu co wszędzie dookoła… jeszcze 

kila sekund wcześniej była jaśniejsza – blada… teraz ma 

ten sam kolor i odcień granatu co całe podwórko… 

oprócz miejsc za przedmiotami i rzeczami… księżyc 

świecił zimno… był pełen… żółty… okrągły… jak kula… 

uśmiechał się… patrząc… od strony drogi prowadzącej 

do wioski… bardziej na prawo… od studni patrząc na 

księżyc…  

 

 

[..] 

 

 

Geralt spał… oddychał miarowo… siorbał nosem… słoma 

podrażniła go w nos… siorbnął mocniej… poruszał 

głową… prychnął jak pies… i zasnął mocniej… słychać 

było tylko głęboki, miarowy, wolny, długi oddech… spał 

tak do samego rana… 

 

 

[..] 

 

 

Czas śniadania… 

 

 

[..] 

 
DS.`.PL.EU.DEC.26.2013.  
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W poszukiwaniu nieśmiertelności 
 
 
 

Kontynuacja historii młodych przyjaciół, którzy starając 
się odkryć przyczynę samobójczej  śmierci kolegi, zostają 
wciągnięci w wir niesamowitych przygód i zdarzeń, gdzie filozofia 
i psychologia łączą się z…  

 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ XII 
 

? 
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 co teraz? – zapytała Ela… 
 

- Nie wiem – odezwał się Marek. – Notatki 
mamy, wszystko, co ważne, mamy przy sobie. 

Pamiętnik Arka jest najważniejszy – od niego zaczyna 
się cała Dalsza Historia. 

 

- A uważacie, że to Dalsz za tym stoi? 
 

- Dalsz? A kto to jest Dalsz? Gdzie o nim było napisane? 
Chyba nie doczytałam tego pamiętnika uważnie jednak… 
kurde… w którym akapicie był? 

 

- Ten, co ciągnął i następywał… 
 

- Nastąpywał chyba. 
 

- Raczej następował… chodziło o Ciąg, który Następował, 
jak Dalsz Wchodził do Gry… 

 

- Tak, tylko że on ciągle wchodził i nie wiadomo, gdzie 
jest… w końcu wszedł? W którym rozdziale? Który to 
akapit? O co chodzi z tym Dalszem? Jakie ciągnięcie? 
Następowanie? To o koniach? Naprawdę chyba nie 
doczytałam – zaczęła szlochać Madziad B. 

 

- By to niee… żeby mnie nie rozpoznali, proszę… zresztą i 
tak nie mówi się by, tylko be, a poza tym… i tak już mam 
za dużo kłopotów przez tę Historię Całą… wolę 
Piwonie… 

 

- W jakim sensie? 
 

I 
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- Kwiatów… lubię piwonie. Są takie duże, dorodne, pełne, 
ciemnoczerwone lub ciemnogranatowe lub fioletowe, 
białe lub różowe nawet, ale głębokie pełnią własną… 
zapachu i smaku… i takie prężne, zbite, a delikatne, jak 
się rozwiną na wiosnę w odpowiednim czasie, a kulki 
nierozwiniętych piwonii są tak kurde fajne, ładne, 
pełne… mocne sobą… kulą kwiatu… nierozwiniętego… i 
ja zacznie pękać na wiosnę… i rozwijać się, to 
normalnie… pełen bukiet zapachu… lub zapachów 
nawet… a wszystko z tej kuli właśnie, takiej mocnej, 
wartościowej widać, soczystej, że… ech… no taka kurde 
pełnokrwista, pełna, soczysta… mocna, silna… kurde 
kula kwiatu, normalnie, że po prostu aż ślina ścieka, a ta 
kula jest taka soczysta i pełnowartościowa kwiatu i 
mocna i silna… i pełen duży kwiat zwinięty przed 
rozwinięciem w garści całej, trzeba mieć dużą garść, 
żeby trzymać taką piwonię w garści i delikatnie, żeby nie 
zgnieść, bo mu się dopiero rozwinąć… i aż pachnie myślą 
z daleka i ścieka… sokiem… i zapachem soczystym… że 
jak esencja zapachu zwinięta czekająca w jednym pąku 
kwiatu kuli, normalnie… a gotowa i pełna jak kula pełna 
smaku normalne… aż siorbię nosem i cieknie mi z nosa i 
siorbię, aż prawie połknęłam nos… trzeba mieć silny 
nos… żeby tak pokazać jak silna soczysta jest piwonia… 
jak widać ją… 

 

- Ją? 
 

- Tak… z wielkiej litery, ma się rozumieć… to na pewno 
Kobieta… 

 

- Acha… o Dalszu czy wcześniejsza też ciąży? 
 

- Ale co? 
 

- Ta Historia Cała, co Pani opowiada… 
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- Ach tak, przepraszam, na chwilę mnie poniosło… już 
wracam, to przez te piwonie, wiem. Przepraszam… to 
wszystko przez te głupoty potem kurde… 

 

- Wszystko, generalnie… tak? 
 

- Mówi Pani o tej Historii, tak? Tak, oczywiście… wszystko 
mi ciąży… hm… szczególnie właśnie ta historia cała… 
męcząca bardzo pod tym względem właśnie, że kurde 
skomplikowana w masowości, wielowątkowości, znaczy 
się i dużej ilości ich, że tak powiem, wie Pani, o czym 
mówię, prawda? Że zbyt wiele, albo inaczej powiem, 
bardziej precyzyjnie, co mam na myśli, że bardzo dużo, 
wiele wątków, splecionych, połączonych i związanych… 
a jakby osobnych i różnych… a wszystko to właśnie 
jedna historia Pełna i co najciekawsze, wszystko jest 
ważne w tej całej historii, jak w układance, jak w 
Puzzle… zresztą nawet ten Pan sam też o tym pisał, ale 
w innym kontekście tej Opowieści Całej… w jakimś 
analogicznym, podobnym właśnie… hm… mniejsza z tym 
na razie… chodziło o puzzle… ale bardzo wielkie, a wzór 
nadal tylko JEDEN… a co najciekawsze, puzzle samo się 
rozwija i powiększa w czasie, a ciągle te same elementy, 
tylko powiększone i uzupełnione ciągle na nowo i 
więcej, a ciągle te same, tylko więcej szczegółów, no i 
ciągle ta sama krótka historia w sumie, tak naprawdę… a 
na dodatek On, ten Pan, nie musi jej nawet pamiętać, bo 
ta historia jest oczywista i zawsze taka sama… genialne, 
prawda? 

 

- I tylko dopisuje sobie czasem nowe elementy? 
 

- Tak. Jak ma ochotę lub czas. Dla niego to bez znaczenia… 
bo mógłby napisać wszystko na raz, a nawet więcej i 
namnażać w nieskończoność nawet, tylko ile można 
pisać ciągle o tym samym, a jednak nowe elementy… no 
można by tak w nieskończoność, a każda nowa 
opowiastka cieszy nowe i stare grono zapoznających się, 



S t r o n a  | 62 

 

bo każde wszystko, co tworzy lub pokazuje ten Pan jest 
genialne… cokolwiek… bez znaczenia co, bo ON, ten Pan 
pokazuje, robi i opowiada i wszystko tylko oczywistości 
dla niego i zawsze samą tylko prawdę, ale liczy się forma 
i styl… i całość genialna… no bo rozumie Pani… można 
mówić o piwonii przykładowo ładny kwiat… kulka 
taka… ładnie pachnie… różnokolorowa… a można 
napisać poezję… 

 

- Tak. Pewnie chodziło o pieniądze… 
 

- Tak, znaczy się nie tylko… w sumie, to nie wiem o co… 
tak naprawdę… ale nie o to chodzi… 

 

- A o co? 
 

- O to, że to zaczyna wyglądać jak wielki fraktal… zawsze 
o tym samym, a jednak nowe elementy i uzupełnienia 
oraz dopasowania, które powodują w czasie, że 
zaczynamy ten fraktal cały puzzle Historię Całą widzieć 
już coraz bardziej świadomie i klarowniej, widząc 
Prawdę… czyli Prawdziwie, że Historia Jest Prawdziwa, 
Wielka, składna, bardzo jednoznacznie sensowna i po 
prostu genialna, bo taka właśnie, jak widać… i to jest 
właśnie najgenialniejsze w tej Całej Opowieści… 

 

- Co? 
 

 

[..] 

 

 

- Hm… może rzeczywiście chcąc nam zamącić w 
głowach… zrobił tak, że, czujemy się teraz jak w jakiejś 
grze i nie wiemy, co robić dalej, jak w jakiejś grze, 
zapoznając się i próbując i starając, a nadal nie wiemy 
nawet o co chodzi… hm… grzęznąc… to najgorsze 
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właśnie… widzieliście ten film z Panem Michaelem 
Douglasem ‘Gra’? 

 

- Weź przestań, bo już normalnie mam chwilami dosyć 
tego Pana całego Smaka, czy jak on tam w ogóle się 
nazywa, kto wie… to w ogóle był realny Pan? 

 

- Podobno miał wpływ na Arka, że popełnił 
samobójstwo… 

 

- Tak? Hm… to bardzo ważna wskazówka sądzę. 
 

- Tak. Też tak sądzę. Zgadzam się z przedmówcą. 
Uważam, że Pan Dalsz powinien na jakiś czas zejść na 
plan drugi, albo dalszy i żeby nam nie mącił na razie, w 
znaczeniu nie przeszkadzał jako treść osobna, na pewno 
związana niebagatelnie, czy jak to się mówi, że hm… 
ten… wiecie, o co chodzi… związana ważnie… że istotnie, 
nie? No… o to mi chodzi, że ważne, prawda, ale nie mniej 
jednak jest to jakiś akapit poboczny w sensie nurtu 
głównego całej historii… istotny, jako element klucz 
istotny najwyżej… bez którego nie da się przejść dalej, 
lecz jednak jest to tylko w cudzysłowie, bo wiadomo, że 
bez tego nie da się skończyć gry, oczywiste… czyli jakby 
priorytet nie do przejścia, Pan Dalsz, oczywiste… musi 
być ważny, jak każdy nieodzowny istotny element całej 
gry… i całej historii… tylko chodzi to, co właśnie mówię, 
zmierzam zmierzając, że to na razie może zostawmy… i 
dojdziemy w odpowiednim czasie… jak będzie już 
nieodzowne i potrzebne na etapie, kiedy będzie 
potrzebne, wiecie o czym mówię? 

 

- Tak, że na razie nie trzeba się zajmować Panem 
Dalszem… może poczekać, aż przyjdzie czas… i wtedy 
tak. BO wtedy już nie da się. I trzeba będzie się nim 
zając. Tak? 
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- Tak. Właśnie, dziękuję… 
 

- Preoszę… oczywiste, tak. Masz rację, Wiemy o czym 
mowa… możesz kontynuować śmiało… 

 

- Dobrze, Bardzo Dzięki za wszystko. Dziękuję. Tak, 
właśnie o to mi chodziło… bardzo dziękuję 
przedmówczyni, że wyjaśniła pokrótce to, o czym 
starałam się Państwu wyartykułować… tak, właśnie o to 
mi… 

 

- Tak, dziękujemy, można kontynuować… do rzeczy 
mówiąc, już rozumiemy, bardzo prosimy dalej, wszystko 
gra… dziękować Bogu jesteśmy w nadążeniu ideal… 
pookapowane… teraz można do dalszej części wątku… 
niezmiernie i oczekujemy z zaciekawieniem jak właśnie 
wynika teraz z tego, co Pani mówi, ta sytuacja, której 
Pan Dalsz na razie nie musi uczestniczyć ze względu na 
to właśnie, co wyjaśniono przed chwilą. Obu Paniom 
dziękujemy. Właśnie o to chyba chodziło, co Panie 
powiedziały. Właśnie to chyba jest istotne teraz na tym 
etapie, przyznaję osobiście za siebie mówiąc 
potwierdzając, że tak, również zdaje mi się, że tak 
właśnie powinno być, jak Panie tu powiedziały przed 
chwilą… no i właśnie, żeby tak wiedzieć, czym teraz, 
żeby nie stracić wątku głównego, co najważniejsze, bo to 
naprawdę jest już na tym etapie najważniejsze, sądzę za 
siebie mówiąc, tak mi się wydaje przynajmniej, jak 
spoglądam na tę całą historię, że naprawdę nawet już mi 
się powoli głowa robi pełna i zamotana, aż ciężka od 
nadmiaru po prostu tych elementów, że po prostu 
kurde, gdyby można to było jakoś właśnie na tym etapie 
uporządkować jakoś sensowne, żeby może jakąś 
rozpiskę zrobić porządkującą, albo cokolwiek, jeśli ktoś 
miałby łaskawie pomysł właśnie, jak to zrobić, żeby nam 
nie mącono w głowie w tej całej grze, że oddychać się 
ledwo już, za sobie mówię, ma się rozmieć, oczywiście, 
ledwo da, w znaczeniu już niedługo normalnie chyba 
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sam wysiądę, nie daj Boże zgon cmentarz, ja wolę żyć… i 
naprawdę szanuję i doceniam starania Pana Arka, ze tak 
starał się nam pozostawić Grę… i że w ogóle zaczęliśmy 
zajmować się jego sprawami po jego domniemanej 
śmierci bądź zniknięciu z tego świata… tylko że cholera 
jasna…  

 

- Tak właśnie, zgadzając się z rozmówcą… właśnie 
gdyby… bo właśnie chciałbym, jeśli można, jak kolega 
przedmówca słusznie zauważył, z tego powodu właśnie, 
broń nawet Boże z jakiegokolwiek innego na tym etapie, 
jak słusznie właśnie i potwierdzam, ma się rozumieć 
swoją osobą własną, za siebie mówiąc również, jak 
kolega też właśnie powiedział… i ja się z tym zgadzam… 
za siebie mówiąc, ma się rozumieć oczywiście… że 
właśnie też już po prostu zaczynam  się dusić… 

 

- Tak. Koleżanka ma rację… no właśnie oczekujemy 
jakiegoś konsensusu etapowego, czegoś konkretnego 
sensownego dobrego rozsądnego, żeby móc zakończyć 
na etapie, w którym wspólnie niechybnie chcąc, nie 
chcąc – się znaleźliśmy… i żeby podsumowując może ten 
pierwszy etap naszych poszukiwań… 

 

- Tylko właśnie, przepraszam, że przerywam na chwilę, 
tylko słówko, bo myślę, że to istotne, bardzo Pana 
przepraszam, że tak w słowo wchodzę… dosłownie 
bardzo ptrzepraszam tylko jedno i już oddaję głos z 
powrotnem kajając się i chowając, bo wiem, że to bardzo 
nieładnie z mojej storny. Zapłacę Panu w 
przeprosinach… ardz Pana przepraszam… wiem, Pan 
patrzy na mmie, jabym była camką… 

 

- No bo jak kurwqa można komuś wchodzić w słowo? 
 

- Tak wiem, tylko chciałam… 
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- No bezczelna. 
 

- Tak, wiem, bardzo przepaszam… to nie będę. Tyloko 
chciałam dokończyć to jedno słowo i naprawdę nic 
więcej… mogę dostać po eyju… tylo jedno proszę… 
chodzi o to, że bardzo przepraszam, że chamsko 
kontynuuję, a Państwo na mnie o patrzycie wszyscy już 
eraz jakbyście mnie chcieli zaboć… państwo jesteście 
kaczki? 

 

- N ładne rzeczy… to suka… jak ona śmie… 
 

- Dobrze, to już idę… 
 

- Tak będzie lepiej… 
 

 

[..] 

 

 

- Słyszeliście Państwo? Nie dość, że chamka, to jeszcze od 
kaczek wyzywa. Co to w ogóle znaczyło kaczki?  

 

- Nie wiem, droga Pani, ale dziwne to było… CO ona 
chciała powiedzieć w ogóle, zanim uciekła? 

 

- Ona nie uciekła… wyszła przecież grzecznie kłaniając się 
i przepraszając… 

 

- Tak. Ma szczęście, sukka. Przynajmniej tyle. 
 

- Tak. Co ona chciała powiedzie ć? 
 

- No właśnie nie wiemy… nie zdążyła powiedzieć przed 
wyjściem. 
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- Niechby spróbowała… pizda jedna… 
 

- Tak… cicho, przedmówca kolega, któremu przerwała 
odchrząknął… będzie kontynuował. 

 

- Bardzo Państwa przepraszam za ten mały incydent… 
koleżanka po prostu miała zły dzień… coś jej wypadło w 
domu… 

 
[słychać zgrzytnięcie, przeciągły krzyk i po chwili głuche klapnięcie, puknięcie, 
jak rozgnieciony mały kurcaczek butem – puste <puf>] 

 

 

- Chyba nie zamknęła okna… No nic. Wracamy do dalszej 

części dyskusji… bardzo Państwa przepraszam… 

 

 

[..] 

 

 

- Proszę Pana, a czy my wiemy, czego szukamy? 
 

- No właśnie do tego zmierzam, proszę Pani. Bardzo Pani 
dziękuje za dobre pytanie, o tym właśnie chciałem 
mówić… czy mogę? 

 

- Tak. 
 

- Bardzo Pani dziękuję za pozwonienie. 
 

- Bardzo proszę. Ja zawsze jestem grzeczna. Jak ktoś pros 
to ma. 

 

- Suoer. 
 

- Też tak sądzę, bo wie Pan… 
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- Tak. Bardzo miło z Pani strony… chciałbym teraz… 
wracając do wypowiedzi… 

 

- A Pan też ma takie objawy? 
 

- Słucham? 
 

 

[..] 

 

 

- Myślicie Państwo, że to tylko kolejna Gra Fabularna, jak 
nie przymierzając Warhammer? 

 

- Możliwe… 
 

- Uwf… to dobrze, że to tylko opowieść, bo bałam się 
przez chwilę, że to wygląda chwilami jak prawda… 

 

- Bo t jest prawda, proszę Pani… 
 

- W jakim sensie, jeśli mogę spytać? To w końcu opowieść, 
czy prawda? 
 

 

- To jest prawda… opowieść… o rzeczywistych 
zdarzeniach i faktach… 

 

- Hm… jak to? To wszystko to, co czytamy i zastanawiamy 
się jest rzeczywistością? 

 

- No w jakimś sensie wszystko jest rzeczywistością… 
 

- No tak, oczywiste, ale jest chyba jakaś różnica między 
rzeczywistością wspólną dla wszystkich ludzi i nie tylko 
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ludzi – obiektywną, a rzeczywistością w cudzysłowie… 
w znaczeniu rzeczywistością, ale tylko jednostkową, 
dotyczącą jednej osoby… która na przykład opowiada o 
swoich imaginacjach, marzeniach, a nawet 
wspomnieniach… o czymkolwiek w sumie… ale jednak 
tylko opowieści jednostkowe… jakiekolwiek.  
 

W jakim sensie jest to prawda i rzeczywistość… 
jeśli mogę sprecyzować? 

 

- No że jest to rzeczywistość faktyczna opowiadana przez 
tego pana… czyli tylko opowieść… o rzeczywistości i 
faktach… co w tym jest niezrozumiałego lub nie do 
zrozumienia, lub do wyjaśnienia, jeśli jeszcze 
potrzeba…? Tak jak z Historią… są to opowiedziane 
wydarzenia faktyczne zaistniałe w przeszłości, prawda? 

 

- Tak. 
 

- To ta Opowieść jest opowieścią Dziejącą się… przeszłą i 
przyszłą… która dopiero zaistnieje… bo jest to 
przyszłość określona… i wiadoma… można o niej 
opowiedzieć przed czasem, bo jest oczywista… 

 

- Jak prorokowanie? 
 

- To nie jest prorokowanie, tylko opowiadania o fatach 
oczywistych przyszłych, które wynikają z faktów 
przeszłych i aktualnych… aktualizowanych na bieżąco… 
no i tylko same oczywistości… oczywiste, prawda? 

 

- No tak… ale jak to działa? 
 

- No powiedzmy Pani ma umówiony termin do lekarza na 
za tydzień o konkretnej godzinie w konkretnym miejscu, 
prawda? 
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- Tak. 
 

- Czyli zna Pani przyszłość, jeśli nic nie stanie Pani na 
drodze do terminowego stawienia się na wizycie? Jest 
umówione, Pan doktor będzie czekał, bo zna termin, 
Pani zna termin… jak nic się nie wydarzy 
niezaplanowanego sprzecznego z wyznaczonym 
terminem wizyty u lekarza, to wydarzenie zaistnieje, 
prawda? 

 

- Tak. 
 

- No i w czym tu magia? 
 

- No w sumie tak. I ten Pan tak opowiada o Całej 
Przyszłości?  

 

- O teraźniejszości i Historii Przeszłej też. Nazywa to 
Historiami Teraźniejszymi, Przeszłymi i Przyszłymi… no 
oczywiste, prawda? To tylko opowieści o faktach… 
rzeczywistość… przyszła, teraźniejsza, przeszła… ale 
zawsze tylko i wyłącznie prawdziwa, i to jest chyba cała 
magia w cudzysłowie, ma się rozumieć, całej tej 
olbrzymiej, ciekawej, w sumie, jak zerkałem, 
przynajmniej chwilami… akapity niektóre, w zależności 
kto co lubi akurat, nie każdemu, ma się rozumieć, musi 
się podibać. Każdy ma swoje gusta… oczywiste… hm… że 
ten… no że fajne… no… ten Pan tylko opowiada 
historie… zawsze tylko prawdziwe… no i to jest fajne 
najpewniej w tej całej historii, ze opowiada prawdziwe 
zdarzenia zaistniałe z dowolnego okresu nitki czasu, że 
tak powiem, czyli w opowieści lub opowieściach, które 
snuje… porusza się po nitce historycznej 
chronologicznej w dowolnych kierunkach, opowiadając 
fakty realne zawsze tylko, oczywiste… on nienawidzi 
kłamstw… i bardzo dobrze… przynajmniej można komuś 
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zaudać w tym samym wszechświecie, dziękować Bogu… 
jak suwak logarytmiczny powiedzmy… 

 

- A co to jest suwak logarytmiczny? 
 

- Takie urządzenie matematyczne do mierzenia albo 
liczenia. 

 

- To Pan nie wie, a daje przykład? Nie rozumiem, albo Pan 
idiotę robi z siebie. Proszę Państwa , o co w tym 
wszystkim chodzi i co to jest suwak logarytmiczny, jeśli 
można spytać? Czy ktoś z Państwa wie? Bardzo 
prosiłabym o jakieś sensowne wytłumaczenie tego 
wszystkiego, o czym dzisiaj mowa, bo zaczynam się 
naprawdę niepokoić zagubieniem, przynajmniej 
chwilowym wątkowym w kontekście tego, o czym 
mowa… dzisiaj… no przynajmniej nie do końca 
rozumiem, o co chodzi… 

 

- Proszę Pani, chodzi o to, że ten Pan pisze Opowieść… i 
ona jest prawdziwa… jak suwak logarytmiczny. 

 

- Dobrze, to już rozumiem. Ale co to jest suwak 
logarytmiczny, bo nie wiem jak to zrozumieć w 
porównaniu? Rozumiem już, że ten Pa, o który mowa 
dzisiaj pisze opowieść zawsze prawdziwą, bo nienawidzi 
kłamstw i nie lubi zmyśleń, chyba dobrze zrozumiałam… 
czyli tylko prawdę pisze i opowiada… to dobrze… 
zgadzam się z Panem, który mówi, że przynajmniej jest 
ktoś, komu można zaufać i można sobie poczytać, żeby 
odetchnąć… ja człowieka dusi… prawda? 

 

- W jakim sensie dusi? 
 

 

[..] 
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- I to wszystko prawda? 
 

- No niestety lub stety, w każdym razie TAK. 
 

- O kurde… 
 

- No właśnie… 
 

- Hm… to ciekawe w sumie… a gdzie można na to 
zerknąć? 

 

- Nie chciałaby Pani.  
 

- Czemu? 
 

- Potem już nie ma odwrotu… wróci Pani nawet po silnym 
i ostatecznym postanowieniu samej sobie, że już więcej 
nie zajrzy do twórczości tego Pana ani nawet na jego 
stronę firmową albo gdziekolwiek… 

 

- To jednak wrócę, tak? 
 

- Tak. Nawet z przytupem, proszę Pani. Jak powiedział ten 
Pan w 2010 r. (mamy zapisy archiwalne) – ‘Nie 
zapomnisz mnie… i z przytupem nawet…’ 

 

- No i co w tym takiego wielkiego? 
 

- No właśnie tylko to, co powiedział ten Pan i właśnie 
Panią ostrzegamy… zanim Pani pójdzie spróbować… 

 

- To jak z narkotykami? 
 

- Gorzej… 
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- Ojej… 
 

- No właśnie dlatego nie polecamy wchodzić na strony 
tego Pana i całego Wydawnictwa… 

 

- To ten Pan jest Wydawcą? 
 

- Tak. Ale lepiej omijać go z daleka. 
 

- A jak ma na imię? 
 

- Lepiej nie wiedzieć… 
 

- Hm… 
 

- Tak lepiej, droga Pani. Proszę uwierzyć. Bo potem 
musiałaby ani opowiadać następnym niezarażonym 
dokładnie to samo, co teraz my Pani… i nic z tego 
pewnie, bo z ciekawość każdy zagląda ‘tylko raz’. I to jest 
właśnie najgorsze, jak z narkotykami, które nie dość, że 
są genialne, to na dodatek publicznie dostępne zawsze, 
gdziekolwiek i kiedykolwiek, nawet nie trzeba mieć 
Internetu… wystarczy sięgnąć… i już… jest Pani w 7–
mym Niebie… a nawet wyżej i dalej w kosmos jak 
Paradise, normalnie, żaden narkotyk na Ziemie do tej 
pory znany się nie umywa, że tak powiem… 
oczywistości, prawda? To nie jest narkotyk… a najlepszy 
na Ziemi. Żadne ekstazy, ani heroina, ani wszystko 
dowolne możliwe istniejące na Ziemi – a więcej to nie 
wiem, przyznaję, moja wiedza aż tam nie sięga… nie ma 
na Ziemi i możliwe, że, też przyznaję z doświadczenia 
osobistego nie wiem, bo bym wiedział i mógł 
zaświadczyć, a nie mogę… mogę tylko porównywać… 
dlatego tak mówię, b spróbowałem tego, przed czym 
Panią – SZCZEGÓLNIE właśnie, jeśli chodzi Panie, Boże 
Święty! Chodzi tylko oto, żeby lepiej nie próbować ANI 
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JEDEN RAZ… nawet z daleka, dotknąć, czy natknąć się 
lub usłyszeć temat nawet czegokolwiek tego Pana… 

 

- Ale dlaczego? 
 

- Bo wtedy już Pani przepadła 100% i nie ma odchyleń 
promilowych, jak pisał ten Pan… że NA PEWNO 100% 
absolute full i nie ma zmiłuj… wrócić Pani jeszcze 
zerknąć ‘tylko zerknąć’… na chwilkę z ciekawości… nie 
muszę… tylko tak… zerknę… z ciekawości, czy coś tam 
wymyślił nowego… tylko proszę Pani… że już Pani nie 
przestanie… do zgonu Pani… 

 

- Jakiego zgonu? To zabija? 
 

- Wręcz przeciwnie. Zachce się Pani żyć wiecznie… i Pani 
nie przestanie chcieć… 

 

- O Boże… 
 

- No właśnie… 
 

- Hm… no to może warto… to musi to być ciekawe, w 
takim razie? I to nie jest szkodliwe? 

 

- No właśnie cholera podobno odwrotnie… leczy i daje 
uzależnienie że Pani MUSI wrócić i nie ma zmiłuj, bo 
inaczej Pani będzie cierpieć i tylko o tym myśleć… aż do 
zgonu, jak Pani nie pozwolą… 

 

- Hm… czyli niebezpieczne. Powinno być zakazane? 
 

- Ale to nie jest narkotyk. To Tylko Opowieść… nie można 
zakazywać powieści, szczególnie, że ten Pan pisze tylko i 
wyłącznie dobre rzeczy, czyli to wydawałoby się jest 
dobre… i tylko dobre, czyli samo pycha kurwa… i tylko 
żreć… i za darmochę nawet… ale potem Pani przychodzi 
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po więcej, i co najgorsze Pani dostaje i zaraz Pani już ma 
orgazm… 

 

- O Boże Święty… może to powinno być zakazane? I to nie 
uzależnia? 

 

- W ogóle… sama Pani decyduje. Nikt Pani nie zmusza… to 
najgorsze właśnie… Pani nie musi, ale Pani chce… 

 

- No tak… hm… to może jednak to jest jakiś narkotyk? 
 

- Nie wiem, droga Pani, ale nie polecam. Wolałbym 
zakazywać… wszystkim… 

 

- A czemu? 
 

- No bo mnie to wkurwia… 
 

- Aha… ale czemu? Pan jest uzależniony? 
 

- Tak. Cholera jasna… i mnie to wkurwia! 
 

- Nie musi Pan tam wracać po nowe opowiadania. 
 

- Tak. Ale kurwa CHCĘ! 
 

- Hm… czyli Pan tego nie kontroluje, tak? 
 

- Proszę tak nie mówić z łaski swojej, bo jeszcze pomyślą, 
ze jestem uzależniony i wezmą mnie na odwyk… 

 

- Czyli to jednak narkotyk. Uzależniający. I to silnie, ja 
widzę. 

 

- No ale kurwa jak może uzależnić kurwa TEKST? To tylko 
opowieść. 
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- Bo może Pan jest niewykształcony i dlatego? 
 

- No jak Pani śmie? Niewykształcony? A jaka to różnica, że 
tak zadam Pani pytanie, chociaż powinienem Pani 
zapytać najpierw o kwalifikacje i wykształcenie, którym 
Pani może się pochwalić i poszczycić zanim będę mógł 
kontynuować z Panią jakąkolwiek rozmowę dalszą ze 
względu na Pani wykształcenie lub niewykształcenie, 
lub kwalifikacje nawet i cokolwiek. Pani ile ma lat? 

 

- Ja jestem dorosła akurat. 
 

- Hm… no tak… a o czym mówiliśmy? 
 

- O tym, że Pan jest uzależniony… 
 

- Ja? Skądże znowu. Ja nie jestem narkomanem. 
 

- Ale te teksty tego Pana, co Pan mówił… 
 

- Proszę kurwa nie wspominać! 
 

- O Boże… Pan jest niebezpieczny… 
 

- Kurwaaaaaaaaaaaaa! 
 

 

[..] 

 

 

- Proszę położyć tego Pana na kozetce obok pozostałych… 
kolejny… 

 

- Wpisać w kartę to, co zwykle? 
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- Ta. ‘Mugol zainfekowany’ – nieodporny – atak 
zdenerwowania… płeć: mężczyzna. Ile mamy kobiet? 

 

- Kobiet nie ma… 
 

- Hm… to ciekawe… ani jednej? 
 

- Tak. Ostatnie wyszły ileś miesięcy temu… potem już nie 
było ani jednego pacjenta tej płci… 
 

- A mieszańce? 
 

- Kobiet nie było… w dowolnych wadach genetycznych 
rozwojowych cech drugorzędowych i trzeciorzędowych 
i pierwszorzędowych… 

 

- XX nie chorują? 
 

 

- Absolutnie 100%. 
 

- Też zaczynam zauważać pewną zależność w takim 
razie… albo prawidłowość, żeby być precyzyjnym…  
 

- Oczywistości, jak słyszę… widać w dokumentach, tak? 
Pan to zweryfikował statystycznie i pewnie? A jak w 
innych szpitalach i przychodniach na terenie kraju? To 
pewna informacja? 

 

- Odnotowujemy od roku tylko zgony i hospitalizacje 
osobników płci męskiej… w całej Europie i w obu 
amerykach… właściwie cały wschód też… hm… chyba 
wszędzie globalnie 100% w sumie, jak teraz zerkam… na 
całej Ziemi… hm… interesujące… naprawdę… zaczynam 
niedowierzać przeglądając… hm… Pan wie, dlaczego są 
takie statystyki? Z czego to może wynikać? Bo ja tylko 
sprawdzam i weryfikuję. Może Pan to zanalizować jakoś 
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opisowo? Ogólnie? Z czego to wynika? Co się stało od 
roku… a nawet półtora, jak widzę… bo widać już 18 
miesięcy temu początki na wykresach… wzrostowe i 
opadające dla płci przeciwnej niż zdrowe, w znaczeniu 
żywe i nie hospitalizowane… hm… ciekawe jak w innych 
Oddziałach i na innych dowolnych, globalnie patrząc, 
oddziałach dowolnych urazów i w przychodniach i 
wszędzie, bo zaczynam czegoś nie rozumieć… 
przyznaję… o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego nie 
ma Kobiet? 

 

- Może Kobiety są odporne na stres? W jakim sensie nie 
ma? W szpitalach i w kartach zgonów, ma Pan na myśli, 
tak? 

 

- Tak. Ja widzę tylko to, co do mnie przychodzi… od 
dawna nie widziałem kobiety… przyznaję, ale nie 
zwróciłem szczególnie na to uwagi… no zwyczajna praca 
to praca, prawda? Nie zastanawiam się, czy pacjent to 
kobieta czy mężczyzna… prawda… oczywiste?… 

 

- Tak. 
 

- Ale te statystyki, co Pan doktor prosił na dziś jakoś mnie 
obudziły przyznaję trochę… no po prostu nie zwróciłem 
może uwagi wcześniej na to… to można nazwać jakimś 
zjawiskiem powszechnym, medycznym, czy globalnym 
nawet? To jakaś epidemia? 

 

- Zależy w jakim sensie… epidemia to może nie, bo 
pacjentów jest coraz mniej… jak widzę… właściwie… ile 
mamy dziś na stanie w całym szpitalu na wszystkich 
oddziałach sumując? 

 

- Dokładnie 3–ech. 
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- Hm… wcześniej bywało i po kilka tysięcy w miesiącu… 
hm… 

 

- Gdzie oni leżą? 
 

- Musiałbym zobaczyć w systemie… 
 

- OK. To później może… hm… czyli co się stało z 
pacjentami?  

 

- Wyginęli… 
 

- Jak to wyginęli? A te Kobiety? Dlaczego nie ma 
pacjentów? 

 

- Przez rok byli sami pacjenci płci męskiej… potem coraz 
mniej… i teraz zostało 3–ech. 

 

- Ale w jakim sensie wyginęli? 
 

- No że ich nie ma. Nie ma zgłoszeń… 
 

- Aha… zostali tylko Ci 3–ej. A gdzie jest personel 
pozostały? Będą rano? 

 

- Rano przychodzi tylko Pan Doktor… i więcej nie trzeba 
było pracowników… miesiąc temu zwolniono ostatnie 
pielęgniarki i pielęgniarzy i doktorów i służby 
wszystkie… nie ma pacjentów… 

 

- Aha… to chyba dobrze… rozumiem… hm… wróćmy do 
tego przywiezionego dziś… Pan pytał o epidemię? 

 

- Tak. Czemu oni chorują na tę chorobę ‘mugol 
nieodporny’? Wszyscy z tą jednostką chorobową 
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poznikali… i więcej nie pojawiali się w szpitalu jako 
pacjenci… to coś szczególnego? Mogę wiedzieć? 

 

 

[..] 

 

 

- To nie o to chodzi w tym przypadku chorobowym. Oni 
zetknęli się z tekstami Pana Darka Smakulskiego. 

 

- Tak. I co, tak po prostu oszaleli i wyginęli? 
 

- Nie chcieli stracić wzroku. 
 

- Hm… a jaki to ma związek? 
 

- Podobno to męska sprawa. 
 

- I dlatego wszyscy są na cmentarzu? 
 

- No właśnie chyba to jest etiologia. Trzeba by to dobrze 
sprawdzić. Może mamy rozwiązanie. 

 

- A Pan czytał te teksty? 
 

- Zawód mi nie pozwala… 
 

- Tak… Hm… a gdzie można się z nimi zapoznać? 
 

 

[..] 

 

 

DEC.27.2013DS`.PL.EU. 
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W poszukiwaniu nieśmiertelności 
 
 
 

Kontynuacja historii młodych przyjaciół, którzy starając 
się odkryć przyczynę samobójczej  śmierci kolegi, zostają 
wciągnięci w wir niesamowitych przygód i zdarzeń, gdzie filozofia 
i psychologia łączą się z…  

 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ XIII 
 

4x3 
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Dokumentacja medyczna Nieśmiertelnego – opis historii… 
 
‘Jak stawałem się nieśmiertelnym’ –  
 

Pamiętnik 'Fragmenty' – cz. II.  
 
 
– książeczki zdrowia (od urodzenia w 1977 r.)  
 
– badania lekarskie – wszystkie istniejące (zebrane) dok.  
medyczne i dowolne inne w temacie organizmu i jego historii od 
urodzenia w 1977 r. do zawsze ActualTime (aktualizacje 
skryptowe cykliczne z systemu medycznego e–med.gov.system) 
 
– wspomnienia związane… istotne…  
 
– św. pracy i badania lek. zawodowe związane z wyk. pracą na 
stanowiskach zatrudnienia w pełnym okresie znanym i 
udokumentowanym…  
 
– badania specjalistyczne, tematyczne, dziedzinowe, okresowe, 
dowolne i wszystkie w systemach związanych i poza systemowe…  
 
– dokumenty istotne medyczne i zdrowotne – dotyczące zdrowia 
organizmu i pozostałe badania kontrolne (wszelkie możliwe i 
dokonane w okresie znanym – udokumentowane i 
nieudokumentowane)…  
 

 
[..] 

 
 
 

Appendix. 
 

Badania kontrolne ogólne (wyciąg – cz. 1 z 4 z 3) 
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Spis ilustracji, tabel i fotografii: 

 

Strona  

  

10 Pompeje – Łaźnie (Wikipedia)  

11  

12  

12  

13  

14  

15  

15  

16  

17  

41  

42  

44  

45  

47  

49  

99 Badania kontrolne ogóle (wyciąg – cz. 1 z 4 z  3) – skan 16.02.2013 r.  

102  

103  

106  
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– „Pergamin” – znak wodny (136 stron) i ilustracje – miniaturki (1 s. okładki, s. 7, 

19, 31, 43, 53, 65, 97, 107)  

 

– Generator Kodów Kreskowych 

wipos.p.lodz.pl/zylla/ut/barcode/ean–ISSN.php 

 

– Generator Symboli Specjalnych (Rozdz. V)  

toolpaq.com/pl/generator_znakow_specjalnych 

 

– Edycja tekstu – szablony i elementy graf.: MS Word 2007  

 

– Zapis do Postaci Multimedia PDF:  MS Word 2007  

 

 
 

 
 

office.microsoft.com/pl–pl/word–help/poznaj–doskonale–program–word–

2007–RZ010066490.aspx?CTT=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wipos.p.lodz.pl/zylla/ut/barcode/ean-ISSN.php
http://toolpaq.com/pl/generator_znakow_specjalnych/
http://office.microsoft.com/pl-pl/word-help/poznaj-doskonale-program-word-2007-RZ010066490.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/pl-pl/word-help/poznaj-doskonale-program-word-2007-RZ010066490.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/pl-pl/word-help/poznaj-doskonale-program-word-2007-RZ010066490.aspx?CTT=1
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Wkrótce Multimedialna Gra Komputerowa 

 

Wielowymiarowa 
 

Z wieloma Scenariuszami, Drogami Poszukiwań, 

 

Oraz Kilkoma Różnymi Zakończeniami 

 

~ Przygodowa ~ 

 
 LucasArts © Scumm Engine Based Adventure Game 

 

 pod tym samym Tytułem… 

 

 

‘In Search of Immortality’ 

 

 

POLECAMY… 

 

 

 

 

 

http://wordmedia.goutlivres.com/?cat=6
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CDN. 

 

W 
 

Zeszycie III/2014. 

 

 

Rozdz. XIV 

 

O jeny… Ghe… 
 

 

– Nagroda jest fajna… he… fajne to… lubię to… i co teraz? 

 

– Nie wiem… Trzeba chyba będzie jakoś z tym teraz żyć… 

 

– Tak… Hm… Hm… Hm… No tak… no i co teraz? 
 

 

[..] 

 

 

Rozdz. XV 

 
Dalsze przygody przyjaciół Arka – ‘Same niewiadome…’ 

 

 

Zapraszamy do Lektury… 
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