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– Mój tata mówi… Moja mama uważa… Zawsze 

mi mówi… mój tata też mi mówi… zawsze powtarzał…  

powtarza, znaczy się… moja mama mi powiedziała… tata 

zawsze też tak mówi, też tak uważa… jak mama… oni  

razem tak uważają… bo mama i tata uważają… amma 

zawsze mi powtarza… a tata to 

żeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…… 

 

– A poza tym tata to debil a mama kretynka. 

Oboje z rynsztoka a do tego debilni. Maja HIV i kiłę? 

Todebile alkoholiczni, tak? Ułomy znaczy się?  

 

– Jak Pan śmie. 

 

– Pani śmierdzi? O to chodzi? O co Pani śmierdzi? 

Rodzice też byli psycholami? Nie dziwne. Genetyczne. 

Widać.  

 

– No bo pyzatym… 

 

– Razem, cy osobno? 
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– Nie o to chodzi… 

 

– A o co? 

 

– Ja jus jestem duza… 

 

– Tak widać i słychać [do stenotypistki: proszę 

zapisać: pierdolnięta na umyśle]. 

 

– Coś jeszcze panienka chciałaby dodać?  

 

– Nic, Wysoki Sondzie. 

 

 

– To spierdalaj, kurewka, bo Cię zajebię. Wkurwia 

mnie. Debilna. [proszę zapisać: debilna]. Za drzwi. 

Ochrona, zabrać gówniarę i na przebadanie 

psychiatryczne. Do izolatki. Potem od razu prosto do 

Domu Opieki Społecznej. Psychicznie chora. Nie ma 

http://pl.scribd.com/doc/127187157/Sze%C5%9B%C4%87-Przechadzek-Po-Lesie-Fikcji-UE-Artku%C5%82-Rec-Gra-Pocz%C4%85tek-wskazowki-2010


Strona 11 z 128 

 

 

kontaktu z rzeczywistością. Ułomna. Niebezpieczna dla 

siebie samej. Nie wie, co robi ani gdzie się znajduje. 

Bełkocze niestworzone rzeczy… jakby spała… nie wie, 

gdzie się znajduje. Ubezwłasnowolnić. Decyzji sądu. Bez 

zgody. Zabrać pierdolniętą. Zamykamy proces. Pieczątka.  

 

– Następny!  

 

[..] 

 

Koniec Procesu. 

 

Warszawa, dn. 25.02.2013 r.  

Godz.: 17:36 CET.  

DS.`. 

 

To dopiero początek… 

 

 

Tragedii Ciąg Dalszy… 

 

Dalsz Wchodzi do GRY… 
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Pouczającej Lektury.  

 

Wiedźmina – Opowieści Dopowiedzianej – Prequela – 

Tomów IV–ech z Komentarzem, Prologiem i Epilogiem  

KONIEC. 

 

Życzy Andor.  

 

Ja. DareG. A Wy madzie Imionda? Lubię imionda! :Dp…  

[gorbg
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Jezus Chrystus pociął się wychodząc z wanny…  

 

Ciąg dalszy tragedii po zmartwychwstaniu prok. Packa…  

 

 

 

„Wychodząc ze studni” cz. 2pa. 

 

Dariuz Smakulski 

Warszawa, dn. 27.10.2012 r.  

Godz.: 03:42 CET.  

DS.`. 

Ciąg dalszy na zamówienie… zobrzydza  

mnie historia Pana Jezusa… On strasznie cierpiał 

podobno (jak opowiadają żydzi). A żydzi wiadomo 

– zawsze kłamią i wszystko co robią, tylko w celu 

zarobkowo–kradzieżowym – bez względu na 

środki i ofiary. Dlatego Nie chciałbym tego Dzielić.  

http://pl.scribd.com/doc/106932004/Smaku-Books-%C2%A9-2010-r-Dariusz-Smakulski-Official-Corporate-INFO-SEP-25-2012-Subj-in-progress-DS-tmp-inf-Fate-Religions-GLOB-Univ-Pro
http://www.youtube.com/watch?v=O92QxxgeCO8
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Nienawidzę zbrodniarzy, a do tego cierpienia. 

NIGDY więcej głupot i cierpienia oraz zbrodni na 

tym świecie. Broń Boże… AmenDS`. 

Na wiecznośc Wików… NIGDY! HELP! 

 

 

 

<ślna!>… :)p… zgłodniałem… 

 

[poszedłem]… gieruneG=> gugchnija… (bo 

zdaroolzgu). A WY lubidzije jedź?  

 

[..].CDN. na zamówienie. Trzeba płacić.  

 

Zgodnie z wymaganiami i wymogami ołraz 

wymową i w języku ustalonym przez Glienda.  

 

Zabradżan. 

 

http://pl.scribd.com/doc/106932004/Smaku-Books-%C2%A9-2010-r-Dariusz-Smakulski-Official-Corporate-INFO-SEP-25-2012-Subj-in-progress-DS-tmp-inf-Fate-Religions-GLOB-Univ-Pro
http://www.youtube.com/watch?v=Z4ESN69hbPQ
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DareG Ez.  

Ja. 

DzmaGu. 

 

Boledzan dzien… Zawdże… 

 

JA. 

 

 

Dla bdrzyjadziuł Eloghin… 

 

Modżę bydź dowolnije,,, tylgo dżeby mnie 

nie zobdrzydzało. Dobdrze? Dziengi.  

PA! :)*…<dźlidna>… teraz jedzenie. Naredżije… 

uwf… bpubligadzja i won… iden zdondt… ma 

dego wsydźgiegpo dosydź… 

 

Odbodzybeg… uwfff… 

 

Zmadznego… 

 

[..]. A Wy gdzedzije dziong Daldży?… 

http://pl.scribd.com/doc/106932004/Smaku-Books-%C2%A9-2010-r-Dariusz-Smakulski-Official-Corporate-INFO-SEP-25-2012-Subj-in-progress-DS-tmp-inf-Fate-Religions-GLOB-Univ-Pro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elohim


~ 18 ~ 
 

 

 

Mogen napizdać… zawdże… bo WIEM…  

 

Proszen pisać, jag gdodź gdze. Godżduje. Nie 

bradzujen za darmogchen… ghe… :)  Bdrzebijegły, 

dzo? Ghe… :)… 

 

Wiem… zawdże dag Man… do napizdanija. Ban.  

[..]. 

 

Kurde… 

 

DS.`. 

PL–EU.Warsaw. 

 

CDN. 

 

[..]. 

 

Wait patiently and do not pray… it Killss…  

 

[..]. 
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Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to dla nicH 

WAŻNE…  

 

Mordercy… 

 

Konsekwencje są natychmiastowe od dziś…  

 

Dosyć bólu… Tysiąclecia wystarczyły… Nie uczą się…  

 

Pity… 

 

AmenDS`.  

 

Warsaw, PL–EU. 

 

NOV.24.2012 T16:18CET. 
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„Wiedźmin – Opowieść 

Dopowiedziana” 

 

Prequel 

 

Rozdz. XVIII 
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Książka o Jezusie Chrystusie… gówno…  

 

 

– Jaką książkę chciałaby Pani napisać o Jezusie 

Chrystusie? Kto to jest / co to jest… jak go Pani nazywa?  

 

[..] 
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Pani napisze imię i nazwisko i jakieś dane o nim…  

 

… kto to był? Kiedy żył? Gdzie? Skąd Pani ma 

informacje na temat tej osoby… wszystko, co Pani wie… 

proszę zanotować z dowolnych materiałów. Żeby było od 

czego zacząć… 

 

– Dobrze, Wysoki Sądzie… oto to, co wiem… 

 

[Zeznanie podsądnej…] 

 

– Podobno urodził się w Nazarecie. Miał 33 lata, 

kiedy umarł… 

 

… Wiem, że podobno był wysłańcem…  

 

– Może wygnańcem?  

 

– Nie wiem dokładnie. Mówią, że był prorokiem i 

mesjaszem, że czynił cuda, że ozdrawiał chorych i  

podnosił z grobów umarłych…  
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– No tak… Coś jeszcze?  

 

– Na razie tylko to… mówili inni… 

 

– No dobrze. Ma Pani jakieś informacje 

sprawdzone na ten temat? Na temat historii tego 

Pana i czy w ogóle istniał i w ogóle cokolwiek… bo 

Pani Opowieść będzie kolejną z wielu setek 

tysięcy bajek na ten temat od 2 tysięcy lat mniej 

więcej… chciałaby Pani napisać kolejną? Na jakich 

materiałach źródłowych chciałaby się Pani  

opierać przy pisaniu swojej pracy?  

 

– Na bajkach innych, oczywiście, przede 

wszystkim Nowym Testamencie, no i trochę będę 

się oczywiście powoływać na poprzednie 

rozdziały i księgi, bo to związane, podobno, że ze  

starych ksiąg wynikają te nowe, bo Ci, co pisali, 

oparli się na poprzednich bajkach, no i ja teraz  

chciałabym napisać trzeci testament, no bo jak 

był Stary I  tom, potem Nowy II tom, to teraz  
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można by napisać III tom… tak dla równej liczby 

pierwszej… żeby było ładnie i sensownie… takie 

kolejne przyjście mesjasza, albo coś… no bo jak w 

I tomie zapowiadano II tom, to w II tomie 

zapowiadano kolejne przyjście książki w III tomie, 

że będzie nowa opowieść i jak do tej pory nikt nie 

dopisał kolejnych rozdziałów… Chciałabym  

dopisać… ludzie już 2000 lat bez mała czekają na 

tę kontynuację… 

 

– No tak… ile pani chciałaby dotacji na 

rozpoczęcie pracy, bo Pani pewnie chodzi o 

pieniądza? Utrzymuje się Pani z czegoś? Ma pani 

jakiś dochód własny, utrzymuje ktoś Panią… z 

czego Pani żyje… bo wie Pani, każdy mógłby tak 

przyjść do Wydawnictwa i poprosić o dotację na  

napisanie genialnej książki…. "tylko żeby  mu/jej 

dali pieniądze, to ona/on zacznie, bo ma genialny 

pomysł i talent i możliwości twórcze i po prostu 

genialna sztuka nawet by z tego wyszła, tylko… 

brakuje na życie i jak nie przeżyje przyszły 

autor/ka znany/a nieśmiertelny/a ceniony/a 
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podziwiany/a pomnikowany/a wzmiankowany/a 

bibliografowany/a w przyszłości po milijon razy 

wszędzie we wszechświecie po miliardy akapitów 

i cytatów i grafiki i obrazy i sztuka i malarstwo 

naskalne i nakościelne i napomnikowe i 

napowietrzne i na galaktyczne nawet, po prostu  

WSZĘDZIE!….”…. no to tego wszystkiego nie 

będzie, jak autor/ka umrze… no i co wtedy?… 

 

– No pewnije trahedija…  

 

– No tak… dobrze, że Pani zgadza się z faktami i  

rzeczywistością. Potwierdzam, byłaby to totalnie 

kosmiczno – galaktryczna traghedija 

wszechczasów na skalę wszechświatową, a może 

po prostu Big Bang nawet i musielibyśmy u nas w 

Wydawnictwie wszyscy wymyślić Nową, lepsza 

Bajkę, tom IV bez III–ego, który ‘zaginął’. Potem 

oczywiście byśmy go odnaleźli… ale to dopiero po 

kilkunastu latach poszukiwań, jak IV tom by się 

sprzedał… tylko… 
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– Szkoda autora/ki, który/a nie napisał/a III tomu, 

bo nie miał/a na jedzenie, ani gdzie spać na  

chodniku, bo inni bezdobni umierający z głodu 

go/ją przepędzali, bo nie dzielił/a się petami i 

tym, co okruszki spadły od ptaków… a poza ty… 

tak a propos… co Pan sądzie o spadającym  

cheklbeie z nieba? Uważa Pan, że jedzenia może 

tak samo, z Niba, jak nie przymierzając mana…  

 

– Mamy to już w Wydawnictwie Medium. Tam  

pisdano o tym chlebie popelikan… że to taka  

energia… że jak świecie jak złoto o jest jedzenie, 

to się je… a potem się rzyga… nie można się 

obrzerać… 

 

– Aha… a mógłby Pan podać tytuł hicoaż tej  

ksiązki, jak już w sprawach finansowych 

domyślam się, doszliśmy do porozumienia, bo 

Pan uważa, że… 

 

– No tak… na szczęście w tym temacie już się 

zgodziliśmy uprzednio kilka akapitów wcześniej….  
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Bardzo się cieszę, że mamy to już za sobą, bo to 

bardzo ważne, i trageiczna przeprawa dla 

młodych / nowych twórców niezależnych, którzy 

chcjcielby rozpocząć swoja karierę od dotacji na 

napisanie… 

 

– Tak, wiem, Wysoki Sądzie… przepraszam, 

proszę już może nie wracać do tego wątku naszej  

ówczesnej rozmowy… rzeczywiście rozumiem, 

zgadzamy się… ma Pan rację, potwierdzam, jest 

wszystko OK. Aka jest prawda… fakty to fakty… 

rzeczywisość jest trudna… hard, jak powiedziałby 

aglik…. Trzeba z tym jakoś żyć, a przede 

wszystkim przetrwać… jak nie przymierzając w 

XIX w. Francji Tuyluz Latrec…  

 

– No tak… Pani się poczęstuje… nowe landrynki… 

kolorowe… podać szklankę wody?  

 

– Dziękuję, lubię cuksy… słodkie, czy 0% su gar  

free bez cukru, ew. z domieszkon akwamrynaty z  

magion bez cudów tylko, poproszę… boję się 



Strona 29 z 128 

TMP Materials… today’s work: 00:39CET. Warsaw,Poland(EU).JAN.02.2013. 
TBC. Versia surowa… wklepana…. 

 

magiii… mama mnie kiedyś uczyła, że jak…  

pamiętam, że tata mówił… no dobrze, nie ważne. 

I tak byli głupi, chociaż mieli rację, w każdym 

razie nie przedłużając… wróćmy może do wątku 

naszej rozmowy… o czym mówiliśmy? Pan 

nadąża, tak?  

 

– Tak tak, oczywiście – same lecą… nie trzeba 

zahaczać… przepraszam… wydało mi szkiełko… 

już… dziękuję… o czym my to, aha… Słodkie, takie 

klasyczne, tradycyjne cukiereczki landrynkowe, 

jak za komuny kiedyś… pyszności… słodkości… 

pyszotka i miwód… Lux komando smak… sama  

słodycz i miło w gębie, że nawet rzygać się nie  

chce, tylko same smakowitości i że się je, jak 

rozpuszcza się, że aż lzać po gardle normalnie od 

wewnątrz… jak spływa słodycz do gardła i w 

trzewia do dupy i sraczka… a potem to Pani wie… 

jak tom się sprzeda… może my napisać V cz. 

 

– No tak… 
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– To dziękuję Paniu bardo za rozmowę, a  

wracając do bananów… 

 

– Wolę bią smietanę, Pani wybacz… mam  

obowiązki… musze jeszcze skorzystać z toalety… 

Jeszcze 20 kandydatów muszę przesłuchać dziś…  

 

– Dobrze, to dziękuję panu bardzo w takim 

razie… mam nadzieję, że jeszcze nie raz się 

spotkamy i porozmawiamy na ciekawe te maty 

wydawnicze… Bardzo Mio mi się z Panem 

rozmawiało… jakby co, to proszę o kontakt. 

Jestem do dyspozycji… oto moja wizytóka… Sama 

zrobiłam… na laserze… 

– Laserze? Co Pani powie?… jak w Goonies? 

Samo błyskało i w kuli do tego? Bez energii 

zewnętrznej doprowadzonej? Po rpstu mobile 

par excelence perpetuum, lub cos podobne? Pani 

złamała prawa fizyki, tak? 

 

– No właśnie chciałam nadmienić zauważając… że 

prawa fizyki ze względu na ich stosownoścć o 
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adekwatności zastosowań humanoidalnych w 

systemach odwrotonościowo mobilnych w ujęciu 

dowrotnych sentencji astylologiczych, jak nie 

przymierzając przykładając exaple z book Pana  

Wiatra… o Ciebniu… pan czytał Zafona? Mierny 

tytuł, ale za to jakie sceny erotyczne… ledwo 

przeżyłam. Też tak miałam w I klasie 

podstawówki… że pryszłam zapalic tylko światło, 

a oni się ruchali… 

 

– Pani jest filologiem, że tak sprecyzuję? Może 

Pani zostawi CV, jak będziemy potrzebować 

korektora do redakcji, ew. praktyki jakieś, to … 

 

– Tak tak. Znam się na tym. 10 lata poprawiałam  

błędy po sobie… już prawie nie robię… mogę się  

przydać… 

 

– No tak. To świetnie. To bardzo pani dziękuję za  

rozmowę, dziękuję serdecznie, że znalazła pani 

dla nas cza i jak tylko cos się pojawi, od razu i  

nmatychmioastwoo błyskawicznie na już damy 
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pani oczywiśościowo stylo logicznie znac na max 

tip top błyskawic ten moment, że o! leci znowu… 

 

– A co leci? Cos się stało…? 

 

– Znowu mi cieknie, bardzo pPanią 

przepraszam…. Mam wizytówkę, jakby co, bardzo 

Pani dizęmuszę lecieć… coś się wydarzyło za  

oknem… proszę poczekać… znowu te falbanki… 

wait… 

 

– Dobrze… mam jeszcze 10 min. Poczekam 

oczywiście… co pan robi? Mogę wiedzieć, czy 

uzna mnie pan za wścibskon? 

 

– Ależ skont… proszę poczekać… znowu ten 

Wiatr… zaraz wrócę… dobrze, że pracujemy na 20 

piętrze… ten od czyszczenia szyb chyba 

zwariował… zaraz poprawię… może Pani  

serdecznie podtrzymać mi drabinę? Cos tu 

wystaje… chwila… zaraz… o… chyba mam… to jest 

za oknem? Proszę mnie przytrzymać za but, albo 
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nogawkę… zaraz sięgnę… pod parapetem… 

chwila… już wymacałem… mam… mam…. 

 

– Oł fak… 

 

[..]. 

 

CDN. Na parterze. Proszę czekać… musimy doprowadzić 

wszystko do porządku… zaraz opowiemy Dalej… 

 

„Z opowieści wydawniczych” styczeń. 2013 r.  

 

Dzień (1). 

 

Materiały tymczasowe do edycji…  
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Darek Smakulski 

 

Warszawa, Polska (EU)  

Dzień: 02.01.2013 r. 

Godz.: 00:38 CET.  

DS.`. 

 

TBC. 

 

. 
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[..] 

 

CDN w kolejnym rozdziale Wiedźmina opowieści 

Dopowiedzianej Prequela… no tak…  

 

Nie ważne… dopiero Tom IV. Starczy na kawę 

może chociaż… Ciekawe, kto kupi… fak… za co ja 

to wydam… kurde… mam to gdzieś…  

 

Przerwa… wait… 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Office
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Kurde… 

 

[..]. 

 

DS.`.PL–EU. 

Jan.02.2013T01:43CET.  

 

Nie, no, mogę więcej… ale zdycham z głodu… to  

dlatego… jak przeżyję, to napiszę i XX Tom  

Wiedźmina… na razie starczy… idę robić 

dokumenty sądowe. Trzeba zakasować sędzinę… 

bo mnie wkurwia… 

 

Do napisania… Darek  

 

Pap. 

 

[..]. 

 

Potem dopiszę resztę… Trzeba czekać…  

 

Dziękuję… 
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[..]. 

 

Mam wolne… 

 

Idę spać… 

 

Kurde… najwyżej ktoś wyda jak zdechnę… wtedy wrócę z 

umarłych… i zabiję wszystkich winnych. Słowo Honoru… 

choćbym miał zabić absolutnie wszystkich, którzy jeszcze 

próbują kraść i szkodzić… reszta ma wolne…  

 

Do napisania rano… 

 

Jak nie zdechnę… 

 

Mam nadzieję… jak od 20 lat… 

 

Przeżyję… nauczyłem się…  

 

Z poważaniem, 

Dariusz Smakulski 
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(Autor). 

Teraz tytoń… dzięki Bogu… Kocham Świat… będę żył… 

dam radę… muszę… na jutro dokumenty… Sąd Rejonowy 

Wydział karny – Dmitrukowy ułom… zabiję… 

AmenDS`._.`/7.+.  

 

Z poważaniem, 

Darek S.  

 

 

Pap. 

 

I’ll be back… 

 

Zawsze mówię TYLKO PRAWDĘ… przed czassem. 

 

Do jutra. Hej. 

 

[poszedłem…]. 

 

. 
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Wedźmin – Opowieść Dopowiedziana 

 

Prequel 

 

 

Rozdz. XIX 

 

„O niebieskiej koszuli” 

 

„Śmierć artysokraty” 
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Wersja oryginalna (wklepana dn. 24.01.2013 r. godz.:  

03:57CET) 

 

Poprawki w wolnym czasie… trzeba czekać, jak ktoś 

zainteresowany…  

 

Dziękuję. 

 

Autor. 

 

[..] 
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- A co to jest artysokart? 

 

- Zła odmiana. Mówi się artysokrata.  

 

 

- Ach. Czyli artsokrat… a… to taka zła odmiana, 

tak? 

 

- Niezupełnie. Odmiana artysokraty w języku 

polskim jest poprawna w taki sposób właśnie, 

jak poprawiliśmy przed chwilą. Zapytałoś „co 

to jest artysokrat”, prawda? 

 

 

- Niezupełnie. Zapytałom „a” i reszta.  

 

- No tak. Bardzo Ciebie przepraszam. A było 

ważne w tej opowieści. To co to w takim razie  

jest „tysokrata”? Dobrze domieniłom?  
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- Chyba tak. Zależy, jakiej gramatyki używasz 

ołraz stylistyki i jakiego generalnie w 

pierwszej kkolejności zapytaując: języka 

porozumiewania się, lub języka obojętne, 

ważne, że o co chodzi ze słowem tego języka 

„tysokrata”? Co to znaczy tysokrata? W jakim 

to języku? 

 

- No chyba polskim. Tak mi się zdawało. Bo Pan 

mówił o a i tysokracie.  

 

 

- Kracie? To nie mówi się ty só – bo to po 

cieszyńsku gwaró trochę z laeciałością 

zbezecenia gwary górloskiej, bo nawet nie 

wiem o to znaczy że kkurde fak, nie można 

męczyć języka.  

 

- No tak. Zgadzam się oczyistościowo 

wymownie… ja też nie lubię, jak ktoś mi męczy 

język. A Pan będzie mi męczył?  
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- Co męczył? Ja z reguły nie męćzę nikogo ani 

niczego. 

 

- No to dobrze. Dziękuję Panu za to. Lubię i 

cieszę się, jak ktoś mnie i męczy. A Pan?  

 

 

- Co ja? 

 

- No tak. Pan też łysy? 

 

 

- Dlaczego? Widać? 

 

- Na gołym okiem nawet.  

 

 

- Co to znaczy „na gołym okiem”. Chyba raczej 

na gołom w nocy… w jakim nazeczu teraz 

rozmawiamy my? Bo mogę chwilami 

nienadążyć analizując w biegu in progress 

simultan real time analizing kurwa.  
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- Słucham? To Pan przeklina?  

 

 

- Ależ skąd. To z języka wudisz.  

 

- Wudzisz? To interesujące bardzościowo.  

 

 

- O. Pani widzę zna narzeczy Wudisz 3 x 41 gdz 

with zaron. 

 

- Zaron? To Pan słyszał?  

 

 

- Co? Ostatnio trochę przybolewam, ale w miarę 

dobrze OK. ze wzrokiem. A Pani ma ten aryst? 

 

- Aryst? To miał być tysokrat chyba tak? Czy z a 

na końcu? 

 

 

- Zaraz… chwilę… zerknę don dziennika. A Pani 

ma jaką ocenę z języka?  
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- Z języka tsy.  

 

 

- O. To… to… zaraz… a wjakiej kategorii? 

 

- Obopólnej… 

 

 

- Że co? Pani zna się na obu? 

 

- Jak to? 

 

 

- No nie mogę. To Pani mnie pyta o ydar a ja 

zapierdzielam o zyd. 

 

- Zyd? 

 

 

- To ydar w wydaniu zen 3. T, o cyn muwiny.  

 

- Ach… psepraszn… oczywisto9ściowicznie.  
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- No tak. Dobze, ze jusz mamy za sobon. Lubię 

szybko się dogadywać i spokój. Teraz możemy 

ciąć? 

 

- Ciąć? Pani na nastawienie masochistyczne?  

 

 

- W znaczeniu języka to raczej nie. Już mówiła, 

że tak samo, jak mówił zreszton przed chiląłn… 

 

- Tak. Ma Pani racje. Przepraszam. Chiląłn tez 

nie lubł męczenia.  

 

 

- Dzięki Bogu. Zabijał od razu, a nie jak Neron, 

prawda? 

 

- Tak. Znał się na rzeczy. Był humanistariuszem. 

To od Sokratesa Pana. 
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- Ach. To mi cieakowstka. A Pan? Znaczy się 

przepraszam. Pan to wie. Przecież mówi. Mój 

mistejk. Przepraszam o wybaczenie. Czasem z 

biegu progres in za szybko faster than normaln 

turbo mi się plącze z szumem i dlatego mogę 

wpadać w błąd pomyłkowowy chilowy ze 

względów adnotacji urzędowych w 

dwuznaczności adoratywno spekulatywno 

odwiedzinno stopnych. 

 

- Że kurwa co? Pani jest z tych ydrasz jednak 

widzen… czy mi się naplątło z terazami?  

 

 

- Terazy to raczej nie. Dawno z nimi skończyłan. 

Za dużo zabijajon komórek glejcowych na 

jeden mm sześcienny gleju.  

 

- Najbardziej wolę biurowy, tak że podszepnę 

wylizując na ucho w ślinę murowaną… bo. 
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- Bo no to tak. Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że 

Pn nie umawia się tak ze wszystkimi jak ze 

mną na ucho? Jestem wyjątkowa, czy tylko 

jedna z wilutek? 

 

- Lutek tak. Bardzo go lubię. Też jestem bi. A 

Pani? 

 

 

- Pani nie… 

 

- Acha… to czemu Pani mnie adirytuje.  

 

 

- Adirytowanie uważam za system społeczno 

administratywny i dlatego ziunar.  

 

- Ziunar. No tak… wszystko jego wina. 

 

 

- To była Ona.  
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- Ojej… tragedija. Wiedziałam… Od początku 

można było się spodziewać. Ale więcej niż 

jedną dziennie to Pan nie przyprowadzi prócz 

do mnie? 

 

 

- Do Pani broń Boze. Ja lubię umawiać się na 

seks i spokój. Pani dużo bierze?  

 

- Ale będę jedyną? 

 

 

- Oczywiście, jak u Pana Smaulskiego. Dla niego 

wszystkie są jedyne i niepowtarzalne. On 

zawsze ma racje i każdej tak mówi na 

przywitanie miłosnej spacerki po dwoje a 

potem to luz… można już spokojnie lizać… 

 

- Tak? Pan tesz tak ma? 

 

 

- Zależy, czy ktoś mnie męczy… 
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- Ja nie będę… 

 

 

- O. No to super. To widzę, że spokkojnie 

możemy się dogadamy… nie ma problemu. To 

jak. Od razu idziemy, czy woloi Pani kąpiel 

przed? Mam pomóc w wycierce, czy sama Pani 

rzyga? 

 

- Wolę z kimś. Zawsze to inaczej we wspólnocie.  

 

 

- No tak. Sekta, to ważna rzecz. Ja też tak miałem 

za młodu… 

 

- To Pan jest tsary? 

 

 

- Nie chodzi o to że od razu T. T się pisze na 

końcu.  

 

- Kurwa. 
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- No wlaśnie. Tak ja mówiłem przed chwilą. 

Dobrze, że Pani od razu wie, o czym mowa. Po 

co przedłużać. Wolę szybko i spokój.  

 

- Ach. A ja wolę jak Pan Smakulski. On mówi, że 

potrzebuje przynajmniej 2 godziny na dobry 

seks. I to nie jest reklama. Mogę zaręczyć 

poświadczeniem majątkowym. Dla niego to jak 

miłość zawsze i zabawa. Po prostu kocha tak, 

że Kobieta leży i błaga, żeby jeszcze ze 3 

godziny chociaż mogła leżeć… bo skowronki 

tak latają pod sufitem i w całym pokoju, ze 

serduszek brakuje im w gardziołkach 

nordmalnie żeby kwilić że kurde fak … jakbym 

mogła, to bym się rozebrała do kości i flaków 

nawet, a nawet na łyso ostrzygła i na komórki 

drobne dowolnej ilości i najmniejszej 

wielkości, że w dym nawet, gdybym mogła, 

albo ew. powietrze, żeby tylko kurde fak… 

 

 

- I on tak z każdą niepowtarzalną?  
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- Każdą… żeby Pan widział… Boże… czytał Pan 

Rimmela? To właśnie On. Pan Smakulski. On to 

robi wszystkim na co dzień i co można 

poradzić? No nie da się. No bo jak Panu można 

wytłumaczyć, jak Pan nie jest Kobietą… 

cholera. 

 

 

- Ale to znaczy, że Pani w końcu idzie ze mną, 

czy woli iść do Pana tego… kurde… o czym ja tu 

w ogóle? To czemu mi Pani to opowiada, 

zamiast mówić ze mną o nas, że tak kurwa 

klnę… no bo normalnie nie mogę… jak można? 

Przyszła się Pani kochać ze mną, czy z Panem 

Smaulskim do kurwy rzesz… no po prostu 

przesada. Pani rozumie, o czym mowa? 

 

- A w jakim znaczeniu i wymowie mam to 

analizować, że Pan tak powie, jeśli może… jeśli 

mogę spytać oczywiście, bo… kurde fak… 

późno trochę. Bardzo Pana przepraszam… bo… 



~ 53 ~ 
Tom IV ‘2013 

 

mama mi mówiła, że mam jeszcze wstąpić po 

pietruuszkę… 

 

 

- Ach. Dobrze. Bardzo przepraszam. Mama to 

ważna rzecz. Nie móżna zawieść. Proszę 

oczywiście oddelogować się jak maman kazał 

spiezyć sien i ja uciekam. Ni e męczę. Nie 

przeszkadzam oczywiście… a apropos…  

 

- Tak… oczywiście… porozmawiamy następnym 

razem. Oczywiście bardzo Pana szanuję. To mi 

imponuje.  

 

 

- Znaczy, że Pani się odezwie, tak?  

 

- Oczywiście. Tymczasaem mama… Priorytety. 

Pan wie, jak to jest. 

 

 

- Tak oczywiście. Mama to ważna rzecz. Bardzo 

proszę robić swoje. Nie miałbym nawet 
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czelności blokować Pani w Pani decyzjach 

jakichkolwiek, szczególnie tak zasadnych, że to 

kurwa mama… to najważniejsza rzecz na 

wiecie. Oczywistości. Wszyscy wiemy jak jest. 

Puszczę Pani tylko oko, że się rozumiemy i 

wiemy jak jest i luz. Idziemy robić swoje. Takie 

życie. Zresztą (puszczam oko… uwaga… ;)  

jus…). Sama Pani wie… ludzie na poziomie 

wiedzą jak jest. Bardzo cisze się, że mogłem z 

Pani podeliberozmować… jest to oczywiście 

dla mnie sytuacja achtologiczno sytuacyjno 

oczywistościowo świetna na poziomie 

oczywiście maks towarzyskości wzajemnej –  

mam nadzieję, oczywiście… o to przecież 

chodzi, żeby było miło… nie można męczy, 

prawda? Szczgólnie języka… a… 

zapomniałbymmm… a Pani mogłaby chociaż 

na koniec naszej wspólnej tu delibreaty 

pokazać mi na pożegani e języczek. Musi być 

słodziutki. Hehehehehe… O boziu… proszę… 

gdybym mógł przeżyć to moje szczęście 

marzenia dzisiejszego… po postu odleciałbym 

jak latawiec… daleko podskaując ja pizda.  



~ 55 ~ 
Tom IV ‘2013 

 

 

- Pizda? 

 

 

- Przepraszam. Chhyba się uniosłem z tego 

latowaia… że amury tak robią, że czowowi się 

chce latać… kurwa… aż się sranie bierze… 

 

- Ach. Jak Pan pięknie delikatnie to zaśpiwał… za 

chwilę będę ryczeć… O Bozi kochana kurwa 

mać faszysta zajebany … 

 

 

- No widzi Pani. To jest własnie miłość. Czy to 

nie Piękne? Piękno lata w formie postaciowej 

serduszek wokół naszych jestestw jak lutnia na 

madolinie w przestworzach czasu pluto… 

kurwa… fak… znowu gówno… 

 

- Kurwa… 

 

 

[..] 
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DS.`. 

 

 

Tylko dla dorosłych – machinacje językowe ulotne 

nieznane – Latawie atrystyczny cz. I połowiczna z 

domieszkona 1/3. A Wy lubicie? 

 

DareG. 

 

– No tak. Ja uwielbiam. 

 

– Dziękuję Ci za to.  

 

– No i kurwa znów… 

 

– Fak… Mam tego dosyć… 

 

– No tak… 

 

– Jaki ten świat podły… a było tak miiiiło… KURWA! 

 

 



~ 57 ~ 
Tom IV ‘2013 

 

[załamka/].  

 

 

[..] 

 

 

CDN w Rozdziale XX – „Prostowanie i łączenie –  

zrastanie i doprowadzanie do formy pierwotnej 

sprzed załamki…” – podręcznik użytkownika… Tylko 

dla Miłych… 

 

Polecam. 

 

Miluś. 

 

A wy lubicie Kajka? 

 

Kurde… na pewno nie. 

 

No to nie. Spierdalaj… 

 

No kurwa bezczel… 
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[napierdówa] !@QA%^@#%$^%&*SD&RFTGYHUJI 

 

Kolejne akapity Historii w Rozdz . XXI – „Cmentarz” i 

zbiorowisko urwisów… w roli głównej mogiła i worek.  

 

Materiały: 

 

czarny plastik. 

 

PL.EU. 

JAN.24.2013T03:10CET. 

DS`. 

 

CDN. 

 

“Wiedźmin – Opowieść Dopowiedziana – Prequel” –  

Rozdz. XIX – „Koszula MI of Tech. Kolorado”.  

 

 

–Bez sensu… 

 

– Wiem, ale mam dosyć… 

 

mailto:!@QA%25%5e@#%$^%&*SD&RFTGYHUJI
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– No tak. To tłumaczy… 

 

– Nie, no bo lubię niebieskie koszule. Jak  

Kobieta zakłada… a pod spodem nic… tylko skóra. O 

jeny… :)p… nie mogę… zacząłem śnić… idę. Do 

napisania… no kurde… tak nie można… 

 

– Wiem… 

 

– Fak… 

 

– Znowu? 

 

 

– No bo on tak ma… 

 

 

 

[..] 
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– Ach… no tak. To tumaczy…  ale musi zabierać 

Wszystkie? 

 

– No skoro Je kocha a One Jego? 

 

– No dobrze dobrze, ale chociaż po co z dużej litery?  

 

– Nie mówi się z dużej… tylko z Wielkiej. Proszę 

uszanować to, co piszę. Pan Smakulski akurat jest 

Wielki i ja to Wiem… proszę go nie obrażać, bo tak nie 

można. On wie zawsze lepiej. A Kobiety, to Jego 

sprawa. Jak Je kocha… to chyba dobrze, prawda? 

Przynajmniej jest samo szczęście na Świecie… no 

gdyby się narzucał… to byłoby inaczej… tak nie można. 

To byłoby męczenie… 

 

– No tak. Zgadzam się z Panią… w sumie… kurde, to ja 

też muszę umrzeć w 2044? 

 

– No tak wyszło… nie ma co z tym walczyć, ani się 

spierać… bo taka jest Historia Świata… to Koniec… 
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Tragedija! 

 

– No właśnie… Przetrwają tylko One i On.  

 

– No kurde… a ja to nie mam prawa tu żyć w tym 

śweicie? Gdzie jest Bóg do cholery? Mam go prosić, 

żebym mógł żyć, bo może ja też kocham Kobiety… No 

byłoby mi przykro… odchodzić tak nagle i nic?… 

Boże… no to ja dziękuję i przepraszam… to po co ja się 

urodziłem w ogóle? Żeby treaz przezywać takie 

męczarnie i całą tę tragedię? Czy ja nie mogę sobie 

spokojnie żyć, mieć żony… samochodu… jedzenia. Pan 

Smakulskiu lubi jeść akurat. A ja to nie? Co ja jestem z 

kosmosu jakiś? Na olej? Albo co?  

 

– To właśnie zależy na co. Bo wie Pan, jak już wszyscy 

wyginiecie w 2044… 

 

– No bardzo Panią przeoraszam, ale tak naprawdę nie 

można za bardzo… no bo kurde… no sama Pani bardzo 

proszę, żeby chcoiaż mnie nie męczyła takimi 

wypowiedziami, bo zaczynam się bać… Bardzo Panią 

proszę. Za jakie grzechy? Dlaczego mamy umrzeć? To 
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faceci się nie liczą na tym świecie, czy co? A kto by 

nosił wodę ze strumyka? A poił krowę? Palował? Bił  

najeźdców? 

 

– No tak. Ale to było kiedyś. My teraz nie znamy 

wojen… nikt nas nie najeżdża. Bron Boże. Jakby tak 

można w ogóle przez myśl przejechać maczetą. W 

ogóle nie do pomyślunku… najeźdzcy? A co to znaczy 

to słowo co Pan mó… nekurde co? cy zcy? To jakiś 

neologizmizm? 

 

– Gizmiz to móże nie… ale kurde… 

 

– No widzi Pan. Przywyczicie się. Grunt, to mieć dobre 

nastawienie do całej tej kopulacji… 

 

– Chyba zagłady? Co Pani w ogóle insynuuuje? To Wy 

macie życie ieczne z Panem Smakulskim ZWSZE, a 

my… 

 

– No bo ja Panu wytłumacze, jeśli Pan pozwoli 

oczywiście, bo widze, że Pan nie jarzysty… 
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– Nie chcę być jarzysty… 

 

– No widzi Pan. Dlatego mówię… żeby Pan się oswoił z 

tą myślą… zrezta, nawet lepiej dla Panów, żbyście o 

tum nie myśleli za dużo w drodze do Armagedon… 

człapiąc… lemingi… 

 

– Nie no… człapiąc… to poczułbym się jak muł, albo nie 

przymierzając eunuch jaiś taki, wie Pani, niemarwy, 

jak kkogut trzebiony, abo jajecznica… i te pe… kurde… 

zmęczyłem się… ozy mi się same zamykają klejąc… 

 

– Ale Pan obleśny, Ja myślę, że to jednak znaki czasów 

dobrze wskazują na wyginięcie… 

 

– Tak? Sądzi Pani?… Może trzeba się z tym po prostu 

oswoić, jak z mąką kiedyś, orawda? 

 

– No dokładnie. Kiedyś mąkiu ludzie się bali. Bo była 

biała. Szczególnie czarni w Afryce i Azji i na 

Antarktydzie. Chodzi mi o Meksyk ite rejone brudasów 

jak w Amweryce Południowej np., albo afro 

amerykańce. Same czrnuchy… ale symaptyczne. Lubię 
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ich. Są mili i raoścni, szczęsliwi że mogą żyć… lubię tę 

rasę… szkoda, że tak wszscy wyginiecie w sumi na raz 

w 2044 r. ale jak mówiłam, nie trzeba myśleć … takie są 

koleje losu… wszechświat zatacza krąg co ileś tysięcy 

lat… no wypadło w 44–tym… 

 

– No tak… czyli trzeba nie myśleć i 

czekaż zagłady nie czekają, tylko 

pracując na Wasze szczęście Wieczne i 

Pana Smakulekiego, tak… Drogie Pani, oczywiście 

mówiąc zawsze politologicznie grzecznie z 

dostojnością jaak należy się Kobiecie zawsze  a nawet 

debilowi, kiedy mówi się doń doń… bo to wir sawłar 

zwyczajny… grzecnościowo… oczywistościowo… po 

prostu ludzko tak… po grzecznemu zajebać się na 

śmierć jak kurwa leming… znaczy się… chodziło mi że 

mamy biec… a nie wlec… jak muł? 

 

– Muły raczej… prawda? Bo mówimy w liczbe 

mnogien… 

 

– No tak. Całe szczęście dzieki Bogu, że Pani mnie 

dobrze nastawiła do tej całej akcji… gdyby nie Pani 
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poprawki elikwencjonalne… filostycznekurdważe 

kurdwa… ghnkurwda… ghnkurdwa… 

 

 

 

– No widzi Pan… Pan już się nawet zaczyna psuć. Pan 

pozwoli, że sprawdzę nicuhem. Pan wonności zażywa?  

 

– Tylko wieczorem. Przed snem. Żeby mnie żona z 

domu nie wyrzuciła jak śmierdzę… 

 

– No tak. To miłe… a cieknie Panu jak krzyczy? 

 

– Kto krzyczy? 

 

– Proszę uważać, leming… 

 

– Oj… rzeczywiście… Skąd go Pani znalazła? 

 

– Przyuważyłam… 

 

– No tak… genialne stworzenia… 
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– Widzi Pan… prosta droga do celu. Już nie ma 

odwrotu. Taki los. Tkie przeanczenie… wszyscy zginął. 

Ale proszę pomyśleć, ile w tym pozytywnych 

aspektów… Wszystkie przeżyjemy… i Pan Smakulski. 

Będzie Nowe Życie! Zachowamy Gatunek na 

Caaaaałym Wszechświecie. Nie cieszy się Pan? 

Jesteśmy uratowani! Jak Arka Noe Pana Smakulskiego! 

Boże! Jaki on jest Wielki! Dziękujemy Panu 

Wszechmogącemu za zesłanie nam Pana Smakulskiego 

na Ziemię naszą Matgkę Przedwieczną Uratowaną 

przed kosmicznym wyginiciem… etceterra etceterra 

etceterra… Oanu niech będą dzięki wszchmocnej 

potegi chwały i Book z nami… 

 

– No tak. A my to co? Szkoda troche. Ale może tak już 

mialo być Może rzeczywiście dla zachowania Świata i 

Wszechświata całego… 

 

– No widzi Pan… nie trzeba walczyć… są rzeczy, z 

którymi trzeba się pogodzić, bo inaczej ból… zagłada 

to nie jest tragedia… Wszystko Uratowane. Niech Pan 

pomyśli tylko. Nastanie Nowa Era… Nowy Świat. Nowy 

Dzień. Życie jest Piękne! Jesteśmy w Niebie! Same! 
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Nagie! Kochane ! Pan Smaku Books nasz Wszystkkie 

Kocha Przez Wieczność! Czy to nie jest Piękne!!!??? 

proszę unieśc ręce i tańczyć ze mną Szczęście! Czuje to 

Pan? 

 

- Przepraszam Panią najmocniej, zachciało mi 

się rzygać od tych wstrząsów… 

 

- – Ach… to pewnie już początki… 

 

 

- To już koniec? A miało być w 44–ym… miałem 

nadzieję na jeszcze chodziać ze 31 lat życia w 

spokoju radości tragedii wperspektywie 

niezamierzonego, lecz koniecznego 

przeznaczeniowo nie do uniknięcia Losu 

Ustalonego Odgórnie przez Boog.  

 

- Hm… nie trzeba płakać… proszę. Oto 

chusteczka. Musi Pan być dzielny … 

 

- Tak. Ma Pani rację… trzeba być mężczyzną. Do 

końca. Aż do zagłady.  
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- Dokładnie… 

 

- Dziękuję… 

 

- Proszę… ah… późno… muszę już iść. Mam 

woła… pietryuszka. Pamięta Pan? 

 

- Tak, oj, przepraszam bardzo… mieliśmy już iść 

rozejśchodząc się godzinę temu chyba… urde… 

bardzo Panią Przepraszam. Zmarnowałem 

Pani ołraz zatrzymałem czas na taaaak dlugo … 

a Pani kochana Mama Pani czeka… Boże… za 

chwilę popełnię z rozpaczy samobóhstwo 

normalnie. No jak można tak męczyć Kobietę. 

Nie dziwię się, że wszyscy wyginęliśy. Byliśmy 

odpadami… Boże, czmuś pokarał świat 

menszczyznami… byłem jednym z nighc… chcę 

umrzeć. Błagam. Zabij mnie teraz. Odkrywam 

pierś i drękoszulę na Twych oczach Boże… 

ugodź mnię i zabija na iejscu swą godniością 

ołraz wolą Boża… zabij mnie po trzykroć … 
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kurwa… przepraszam, zy ja Pani aby nie 

zatrzymuję znwu zbyt? 

 

- Ależ nie. Bardzo proszę sobe nie przerywać. 

Można kontynuować. ładnie Pan to odgrywa. 

To bardzo męskie? 

 

- Naprawdę. Bardzo Pani serdecznie dziękuję. 

Czuję się przynajmniej spełniony. Umieram z 

godnością… przynajmniej mi się tak zdaje… 

chciałbym umrzeć natychmiast, jak 

najszybciej… jedno Błaganie mam tylko do 

Pana Boga Wszechomgoącego nas karzącego z 

oczywistości wynikającą zagładą nas, że tak 

uwspólnię tragedię swą włąsną na wszystkich 

nas zagładowców… oto jestem. Zgłada. Ale 

błagam, z godnością. Tyle pragnę i ani NIC 

absolutnie odrobinki nawet pyłek piko nic… że 

ni widać gołym mikroskopem elektronowym 

maksi powiększenie kurde max, że milardy 

euro skala 1 do 10 do milardowej 10–tki 

miliardów zer po jedynce w potędze 

wykładniczej, że takie NIC… że tylko jedno 
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Proszę Ciebie Boże Wielki, Smaku… z 

godnością… Błagam i proszę. I za to Tobie 

dziękuję. Mogę umrzeć spokojny i szczęśliwy… 

hm… kurde… to już? 

 

- Czy Pan już skończył? Bo mama czeka na tą 

pietruszkę i bardzo bym chciała już móc pójść, 

a nie wypada mi Pana ta zostawić… rozumie 

Pan, prawda? 

 

- Oj tak , przepraszam. Zamoldiłem się… a Pani 

znowu stratna. Nie mam już siły na swój 

tupityzm. Ja można?… mam tego dosyć. W Imię 

Kobiet i Całego Uratowanego Świata przez Pan 

Boga Wszecmogącego czyli W jGo Osoie 

Własnej On – Jest Elohim Niejaki, że Book 

Smaku Darek On… kurwa, zapomniałem… 

mam to gdzieś. Chodziło mi tylko o to, że ciszę 

się, że Świat Przetrwał. Dziękuję C Boże. Oto… 

 

[..] 
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Cięcie nie było ostateczne… pietruszka znalazła się 

w zupie na czas. Mama była zadowolona… córka 

wróciła zdrowa i żywa, a nawet szczęśliwa… to 

najważniejsze. Mówi, że chciałaby KOT–a… 

 

 

– Może Jej kupię. Zastanowię się… koty to chyba 

nie są złe zwierzęta? Porozmawiam o tym z 

weterynarzem i mężem… 

 

 

- Tata wyjechał… 

 

- Ach… no tak… mówił, że nie wróci… to łajdak… 

Kupię Ci kota, moja kochana córeczko. Nikt 

nam już nie pozostał na tym świecei, prócz nas 

samych… i… i… będziemy miały kotka. Dobrze? 

Cieszysz się? Nazwiemy go Darek. Może być? 

Tak mi przyszło do głowy. 
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- Tak mamusiu. T ładne imię. Kojarzy mi się z 

czymś dobrym i miłym. I z Prezentami… i 

Świętm Mikoajem… i Supermenem… 

 

- No tak. Bardzo Ciękocham, że będziemy mieli 

kotka, a najwazniejsze, będzie miauł na imnię 

Darek. Tak mi przyzło do głowy… a Tobie się 

spodobowało… O Boże… jak mi się zachciało 

płaać ze szczęścia, że będziemy już teraz awsze 

na zawsze szczęsliwe. A do tego mamy kotka… 

na pewno będzie miał głębokie błekitne 

smutne oczka i będziemy go hodować… 

 

 

- Tak mamo! I damy mu jeść. I mleczka.  

 

- I dżem! 

 

 

- I jedzenie! 

 

- I Wszystkio! 
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- Tak. Wszystko! 

 

- I co jeszcze? 

 

- I jeszcze ogon… 

 

 

- No tak. To najważniejsze… Dziękuję Bogu 

Wszechomgącemu, że dał mi taką Mądrą i 

Cudowną Córeczkę. Kocham Ją. Nigdy nie  

przestanę. Moje Ty Kochanie… i jeszcze 

dziękuję za kota. I za jedzenie… i że moja 

córeczka jest zdrowa i mądra… a ja jeszcze nie 

mam osteoporozy… a córeczka wyjdzie za mąż 

i będzie mądra… 

 

- Za mąż nie chce mamo… tatuś już nie wróci… 

wyjechał… 

 

 

- No tak… to kupię Ci cos jeszcze w nagrodę. 

Wiesz, faceci to straszne podłe świnie… 
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- To może kupisz mi lwa? Żeby mi się dobrze 

kkkojarzuło a nie źle… broń Boże. Nie można 

źle kojarzy c. To by mogło ęczyć. A męczenie 

jest złe… nie można męczyć.  

 

 

- No tak. Boże wielki, jak ta moja kochana 

córeczka szybko dorasta. Jest już ataka duża i 

mądra… kupię Ci lwa.  

 

- Dziękuję kochana Mamo! Kocham Ciebie!  

 

 

- Ja też Ci dziękuję, że mam Ciebię… a chcesz 

jeszcze grzywę do lwa? 

 

- Grzywę nie… to będzie suka… 

 

 

 

[..]. 
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CDN. 

 

Zmęczyłem się trochę. Już prawie 4 nad ranem. A 

rano o 9:40 skazuję sukę… muszę iść spać… żeby tylko 

Sąd nie zaspał… ech… najwyżej napiszą przełożenie 

terminu z uzasadnieniem… ustosunkuję się… luz. 

Zdrowie i życie ważniejsze, jak widać 

powyższo… no dobrze. Czass na przerwę… ile 

można pisać… już 9 stron. O Boże… wiem… 

zawsze tak mam. Piszę to aż mi się ode chce, bo 

np. misię już nie chce… no bo np. się zmęczyłem. 

Człowiek to nie maszyna. To Pan La Mettrie tak 

twierdził, ale zmarł… Hm… ciekawe, czy się mylił, czy 

miauł rację… muszę to sprawdzić. Ale to potem. 

Przerwa… 

 

- Proszę wstać. Rozpoczynamy posiedzenie sądu 

z wniosku… skarżący… w sprawie… po 

zapoznaniu się z dokumentami i wnioskami… 

sąd stwierdza co następuje:  

 

 

Warszawa, dn. 24.01.2013 r.  
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godz.: 03:57 CET. 

 

CD w Rozdz. XX „Wiedźmina Opowieści 

Dopowiedzianej Prequela” – Idąc spać… nareszcie 

wlne… uwf… :)… a nie mówiłem? ;)p… Ślina!   

Duuuużo… nareszcie mogę spać… 

 

Dzięki Bogu… 

 

I’ll be bac.  

 

Pap. 

 

Z poważaniem,  

Autor. 

 

To cały nowy świat… 

 

Zakończenie w Rodz. XXI. 

 

Epilog… 
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DS.`. 

PL.EU. 

 

Wersja oryginalna (wklepana dn. 24.01.2013 r. godz.:  

03:57CET) 
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„Wiedźmin – Opowieść 

Dopowiedziana” 

 

Prequel 

 

Rozdz. XX 
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„Koniec Zasrańców. Uwf. Nareszcie wolne” 

 

„Spokój. Można jeść… Gówno śmierdzące…” 
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– Bo ja nie pozwalam obrażać Jezusa Chrystusa. To mój  

Bug. 

 

– A mój nie. Jak mi obrazisz Hulka to Cię zajebię. Hulk mi  

pomoże. 

 

– O kurwa. 

 

 

[Apokalipsa]. 

 

[..]. 

 

Koniec rozdziału XX. 

 

 

 

Rozwinięcie w Rozdz. XX A Akt I – Nowe Żydzie… 

 

Tylko bez lierówke proszę, bo z zydami  się kojarzy i dzieci 

się boja i spać nie mogą. Mówią, że Chrystus je uratuje  
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więc się modlą, a potem mówią, że cierpią i bardziej 

mogą, zaraz dostaną lek. Tragedia.  

 

– No tak. A próbowała pani zmiennić dziciom program?  

– One wolą Pana Jezusa. Bo ma ładne dłonie. 

– Allach też. Arabowie byli brudni na Wschodzie, więc 

nauczyli dbać się o czystość. Bardziej niż murzyni nawet. 

Po murzynach widać. A po Arabach. Tak. Np. Allach 

rządzi. To może być Pierwsza odezwa. I powiezieć 

Dzieciom, że np. Mahomet ich zabije WSZYSTKIE i  

WSZYSTKICH DOSZCZĘTNIE dżichadowo, jak nie będą 

Kochać Allacha – Boga jedynego we Wszechświecie. I 

wtedy może zapomna o Panu Jezusie. Oba zasrańce. Ale 

może chociaż wyleczą się z tego, co Im dolega. Są 

masochistami, a to przeradza się za czasem w sekciarskie 

zabójcze mordowanie i katowanie niwinnych, Bogu 

Ducha Dobrych Ludzi. No i nie wiadomo, co z takimi 

mendami potem zrobić. Mówią, że Chrystus ich pokarze i 

zabije. No i znowu mordęga. Wszyscy się Boją. Ja 

proponuję Allacha. On Kocha WSZYSTKICH i nikogo nie 

zabija, pod warunkiem, że nie jest się wyznawcą czegoś 

innego, niż Allach. Nie uważa Pani, że to dobre 
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rozwiązanie. Człowiek może czuc się bezpiecznie u 

swoich braci i sióstr Allasich. I już… a jak odmieniec, np. 

Chrystusowiec, albo Żyd… tfu… nie wazne… zaraz żygnę… 

no nic. Nie mogę. Profesja zobowiązuje. To rekakcja na 

robaki. Spontaniczne. Mniejsza z tym, jak się zapomina, 

to moja. Z reguły zwykle tak działa. Np. Pani pomysli o 

gównie. Śmierdzi od razu, prawda? Albo np. Chrystus. 

Kompost… Czuje Pani cmentarz? No właśnie. 

Oczywistości. Pracowali nad tym przez tysiąclecia. Same 

zasrańce i kaleki. Modlili się do gówna i kompostu i  

cmentarza i rozkładu ołraz resztek, to śmierdzą, cierpia, 

gangrena, rozkładają isię i gniją. Same zasrańce i gówno. 

Oczywistości. Dlatego proponowałbym w ramach 

psychoterapii zapomnieć i pójść do Wesołego Misteczka. 

Kupić sobie loda… obwarzanki, np. ZOO… była Pani przy 

Wiśle? Tam gdzie Kościól Praski Przekleństwo… tfu… nie 

wspomniałem. Chodzi o to, żeby w rozmowie nie 

przywoływać wspomnień, z których chcemy wyleczy c 

pozbywając się ich z psychiki iu umysłu spaczonego przez 

sekciarstwo i złe ołraz błędne myślenie – nieprawdziwe – 

często zabójcze i bardzo niebezpieczne dla otoczenia, bo 

to oczywiste. TRZEBA MYŚLEĆ RACJONALNIE. Inaczej grób 
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i cierpienie i to nie tylko osoby psychicznej… w każdym 

razie. Wracając. Gówno śmierdzi, prawda? Od razu 

spontanicznie dziecko krzywi buzię i twarz, a nawet 

spontanicznie rzyga. Mówi tfu… kurwa. Naturalne , 

prawda? No właśnie. O to chodzi. Żeby w rozmowie nie 

używać słów, które przywołuja to, co wywołuje rekacje 

zobrzydzające, zwrotn–zoładkowe, ucieczkowe, 

krzywobuzienne, itp. etc. albo nawet samobójcze i 

samookoaleczeniowe a nawet ludbójskie – jak dzichad 

itp. w skrajnych przypadkach schizofreni skojarzeniowej, 

a już W SZCZEGÓLNOŚCI – jeśli chodzi o debilizm religijny. 

Wszystkie i jakiekolwiek dowolne istniejące, bądź nawet 

NIE ISTNIEJĘACE – debilizmy, czyli RELIGIUE – są bardzo 

złe i bardzo niebezpieczne dla Świata, co mówić 

otoczenia i Ludzi i wszystkiego, co żywe a naet nie żywe… 

po prostu Apokalipsa. Religie są bardzo złe. Wszystkich 

wyznawców czegokolwiek „na wiarę” trzeba absolutnie 

hospitalizować. AmenDS`. Prawda? No więc wracając… 

proszę po prostu powiedzieć dziecku, żeby nie kojarzyło 

słów z gównem. Albo nie używało słów związanych z 

religiami i już. Samo przejdzie. Wyrzucic notatki  

treeligijne, krzyże, Biblię, omijać ptrpgramy i strony 
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internetowe związane z sektami i religiami 

(jakimikolwiek) – wysłac dziecko na Wakacje. I mu / jej 

przejdzie. Od razu. Jak pałą pierdolną. Słowo. Szybko 

mija. Tylko trzeba zapomnieć o tym, co złe i przestac 

kojarzyć… Zmienić temat rozmyślan, działań, 

zainteresowań – to już na pewno i bezwzględnie. Dlatego 

wakacje, zmienić szkołę na zwyczajną, puścić jakieś Bajki, 

o np. Kubusia Puchatka. Alicjkę w Krainie Czarów… 

cokolwiek normalnego la dzieci. A Pan wierzy w duchy? 

No to puścić np. Przerazączy, albo jakiś Pronox. 

Cokolwiek ludzkiego. Naturalnego. Albo zabić. I minie… 

Zawsze mija. Trzeba zmienić temat i jusz. Pani ma psa?  

 

– Jamniczka… 

 

– No tak. Miły w dotyku?  

– Jak fretka nie przymierzając.  

– A przymierzając fretkę, to jak smakuje? 

– Mówiłam, że dotykuje. 

– Ach. Chodzi o te palce? 

– Fretkę.  

– Aha… a na co pani się leczyła? To nagminne w rodzinie? 
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– Nie. Tata miauł fretkę. 

– A nie kojarzy się Pani przypadkiem z foką?  

– Chyba raczej foczkon.  

– Tak. Foczkony są fajne. Ma Pani rację. Proszę się 

rozebrać i zrobimy badania. 

– Do majtek? 

– Wystarczy góra.  

– Dobze… prosę nie patrzeć… 

– Ja nigdy nie patrzę. Jestem lekarzem. Nie musi się Pani 

obawiać. Nie zajdzie Pani w ciążę.  

– Na pewno? Bo Jezus Chrystus powiedział. 

– On nie miauł foczki. Był jedynakiem… 

– Ah. No dobrze. Ufam Panu. Zdejmuję. Ale nie będzie 

obciachu? 

Nie wiem. Zalezy od Pani. 

Znaczy od czego? 

– Hmm… Pani pierwszy raz u ginekologa? 

– Nie. Kiedyś byłam z mamą.  

– Pani pilnuje mamę? Mama ma chorobę psychiczną?  

– Czemu? 

– No bo nie wiem… coś mi się pomyliło może i dlatego. 

– To może dać Pani skierowanie na badania mo czu? 
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– A co ma mocz do Jezusa? 

– Po co Pan do mnie przyszła. I jeszcze się rozbiera. Ja 

jestem ginekologiem, droga Pani. Ja nie mogę z Panią 

rozmawiać o Jezusie. Jak zachoruje, to proszę go 

przyprowadzić. Zna go Pani osobiście? To dziewczyna?  

– Nie. Ale jak Pan dobrze zauważył – miauł również długie 

włosy. 

– Chyba świeżb. 

– Może. W tamtych czasach różne chodziły pogłoski.  

– Filologię tez Pani studiuje? 

– Owszem. 

– Wszy to nie u mie. Zapraszam do kolegi obok. On jest 

dermatologiem. 

– On? Jak to zabrzmiało. My tak mówimy o Chrystusie 

Panu. 

– A tko jest POanem? 

– On nie ma Pana.  

– O jeny… 

– A zna Pan tajemnicę?  

–Jakon? 

– Nie mogę Panu powdzieć, chyba, że w Tajmenicy. 

– Z wielkiej? 



Strona 88 z 128 

Materiały dla Psychoterapeutów –  
 ! TYLKO DLA DOROSŁYCH ! 

– tak , to wielka tajemnica wiary, której NIKT nie zna. 

– O jeny. 

– No właśnie. Wiedziałam, że Pan się zdziwi 

zainteresowując będąc zaskoczono zaciekawiony… jak 

widzę patrząc na Pana oczy… tak to działa. Chrystus to 

Wielka tajemnica… 

– O Boże!  

– No widzi Pan. Już zaczyna Pan kumac O to chodzi. On 

jest Bogiem! 

– Żartuje Pani… gdzie mieszka. Przyjmuje starszych? Mnie 

też kocha? O kurde… ile ma lat? Gdzie spotkać? Ma pani  

aktualny adres? 

– Oj… przed panem jeszcze długa droga…. Poznania… ja 

panu powiem. Każda owieczka dla Pana Chrystusa jest jak 

waga złota… 

– O nie… 

– Ale ż Tak. Widzi Pan… to wszystko jest zbyt piękne, by 

mogło być nieprawdziwe… a Bóg On Chrystus Jezus, nasz 

Pan Wseteczny Zdzir Zasraniec rzekł w Pismie… 

opowiadając.  

– Miał glkiemię? 

– Skurwysyn… 
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– Tak. To się bierze z nadmiaru udaru. Może wylew? Czy 

dostał gwoździem przez czaszkę. Ile na raz? Tio było 

głębokie ukucie? 

– Oni gGo nawet bili w bok. 

Jak kobyłę?  

– Kobyłę to nie wiem, bo kobyła to inny te,mat. Na 

biologii zwierząt. Chciauła Panu opowiedziec Historię 

Jezusa Chrystusa… On jest panem.  

– jest Pani pewna? 

– Nie oto chodzi, cczy być pewnym. To kwestia nauk ołraz 

wiary… proszę pomyśleć. Czy Pan wierzy? 

– W co? 

– No właśnie. I to jest własnie punkt wzrotny w życiu 

każdgo z nas. To nasz prob;len wspólny. Chcemy żydź 

Wiednie. 

– Oł fak. Ja nie chcę.  

– No tak. Ale to wynika z niewiedzy. Ja Panu chętnie 

wytłumaczę… On przyszedł zbawic świat przed dwoma 

tysiącami lat. Bez mała.  

– Miauł problemy z potencją? To do kolegi z pkoju 33.  

– Nie nie. Nie chodzi o potencję.  

– Miauł wszy?  
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– O jeny. Z Panem widzę będę musiała dłużej 

popracować. Zacznijmy może od nowa. Czy pan wierzy w 

Szczęście i Miłośc i Dobro i przyjaźń Wszystkich Ludzi na 

Całym Śweicie? Czy nie chiaułby Pan zyc w Miłości razem 

ze zwierzętami? 

– Zoopatoloiga zachowawcza antropologiczna z 

zaburzeniami psychodelicznymi typu nekro fagi 

mejotyczne z domieszkona cmentarnych osobowości  

zombicznyc w celulozie zaks Pan 3 piętra niżej. Ma raka. 

Opwiada. 

– Ach. Pewnie bardzo cierpi. Widzi Pan, Chrystus może 

mu pomóc. On przyjmuje na swoje łono nawet ułomów. 

– Ale on m a raka. 

– No to nic. Wszycy kiedyś umrzemy. Ale przynajmniej 

pocieszeni przychodzi do nas z Gór.  

– O kurde… a ile to ikosztuje, 

– Co łaska…  

– Są jakieś składki? 

 

 

[..] 
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– Zookrofil? Oł fak… proszę Panią, ja nie chcę tej wiary. 

Ma Pani inne książeczki? 

– pan będzie przeklęty. 

– O kurwa. Po co ja zaczynałem gadkę z ta pierdolniętą? 

Droga Pani, ja jestem ginekologiem. Nie mogę pani 

pomóc na problemy natury schizfonicznej w wierze. Jaka 

by nie była. Nawet mogłaby pani wierzyć w dżabo bambo 

makuba ska bibi albo coś… 

– Cos to nie. 

Ok. Może być nie. W każdym razie ja nie pomagam na 

schizmy typu religijnego. Od tego jest oddział 4B. 

Zapraszam do kolegi … ehm… Pani pozwoli… zerknę… 

dużo tych przyjaciół… kolegów znajomych znaczy się… 

[999]… Tak. On Pani pomoże… proszę poczekać… zaraz 

znajdę dokąłdna lokalizację kolegi od religii… oddział… 

hmm… chwila… nie ta strona… ok… chwila… o… tak… 

amm… tutaj… 

 

 O. Już SA panowie. Dziękuję. Proszę zabrać panienkę na 

oddział dla religijnych. Schizofrenia paranoidalna. 

Wierząca. Z rekomendacji dr Smakulskiego. Proszę. Oto 

pieczątka. Skierowanie. Hospitalizacja bezwzględna bez 
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zgody – natychmiastowa. [DS.`]. Będą wiedziec, co zrobić 

na miejscu. Zrobię dopisek… [/religijny]. Leczenie zgodnie 

z procedurami [r1] – przypadek początkujący. Do 

wyleczenia. Rokowania są. Delikatna psychoterapia i 

wytłumaczyć. Zmienić temat zainteresowań. 

Odseparować od materiałów religijnych. Do grupy i  

rozmowy o ŻYCIU. Dr Rewmbajło będzie wiedział co 

dalej. Dziękuę Panom.  

 

Aha. Proszę panienki… potem za 2 tygdonie  

zapraszam na kolejną wizytę. Uwielbiam zdrowe 

dziewczyny. Uwielbiam moją pracę. Proszę pamiętać. 

Smakulski D. To Ja. Ginekolgia Młodych Dziewcząt. 

Zapraszam. Oto wizytówka. I proszę przekazać 

Koleżankom, jeśli można i są w potrzebie. Dobrze? 

Bardzo Panience Dziękuję. Uwielbiiam Leczyć… Jestem 

pedagogiem. Umiem to robić najlepiej… Nie ma drugiego. 

Słowo Honoru. Nigdy nie kułamię. Do zobaczenia. Życzę 

Miłego Przetrwania do Kolejnej Wizyty. Papa. Ślina! :)p….  

 

– Do widzenia Panu Doktorowi. Uwielbiam Pana 

metody. Na peno przyjdę. Nie omieszkonam podzielić się 
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z koleżankami wizytóweczon. Jest śliczna… :)p… S`Lina. A 

Gołe Baby Pan Lubi? 

 

– Proszę spokojnie… o tym na Najbliższej Wizycie. 

Porozmawiamy o szczegółach. Wszystko będzie pokazane 

ołraz wyjaśnione. Pani nie ma stresów?  

 

– Może drobne. 

 

– Pomożemy. Wyleczymy. Będzie Ideal Lux 

Komando Smaku, normalnie. Proszę prynieśc 

lizaczki. Chyba, że woli Pani fimrowe. 

 

 – Wolałabym firmowe. 

 

– Dobrze. Będą. Proszę o mnie myslec ciepło… 

zapraszam za 2 tygodnie. Dr Rembajło zrobi  

swoje… potem szybciutko do mnie. Będę na 

Pnaią Czekał… uwielbiamczkeać czekając… 

:)p…Ślina… 
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– Ja też. Nigdy Pana nie zapomnę. Uwielbiam 

Czekać. Będę Grzeczna. Obiecuję. 

 

– Dzięuję. Poczekam na pewno. Nie będzie Pani  

zawiedziona. Raczej bardzo wyleczona na MAX. 

100% gwarancji satysfakcji Płna… MM…  

 

– Dobrze. Murbeton.  

 

– Murbeton. Do zobaczenia.  

 

– pa. :)* 

 

– pa. ;)p 

 

– Ale miuły Pan… he… :)p… 

– Tak. To nasz Nowy Doktor…  

– Prawda? 

– Tak… :)p… 

 

[..]. 
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CDN. Po powrocie z Kliniki dr Rembajły… Zapraszamy do 

Lektury. 

 

No tak… 

 

Nie mieszonamy… 

Cieszen sien… 

Super kurwa.  

 

Warszawa, dn. 03.02.2013 r.  

Godz.: 01:06CET. 

DS.`. 

====. 
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[Tymczassem w Urzędzie Pracy w Cieszynie]  

 

– Panie D. Smakulski! 

 

Wysłane do Pana w dn. 04.12.2012r !  wezwanie 

do osobistego stawiennictwa lub za pośrednictwem 

ustanowionego pełnomocnika w urzędzie skarbowym w  

określonym terminie 7dni, dotyczyło dostarczenia 

(osobiście!) do siedziby urzędu wskazanych 

dokumentów. 

Przypominam, że kilkakrotnie na Pana prośbę 

wydłużaliśmy ten termin… 

Oczekuję od Pana osobistego stawienia się na 

w/w wezwanie oraz dostarczenia wymaganych 

dokumentów w "formie papierowej" nie elektornicznej! 

Forma e–mailowa jest dla mnie nie do przyjęcia. 

(został Pan poinformowany o tym fakcie podczas naszej  

rozmowy w US).  

Natomiast jeśli chciałby Pan dokonać korekty 

zeznania, proszę ją wysłać poprzez system e–deklaracje, 

lub złożyć w kancelarii urzędu. Nie jestem osobą 

pośredniczącą pomiędzy podatnikiem a urzędem.  
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W związku z nie dostarczeniem wskazanych  

dokumentów w określonym terminie, 

(wielokrotnie wydłużanym….) zostało do Pana  

wysłane kolejne wezwanie z dn. 24.01.2013r. w 

tej samej sprawie. 

 

 Bardzo proszę być w poniedziałek. 

 

 

 – Dobrze. Będę na pewno. 

 

– Dziękuję.  

 

– W poniedziałek, tak? – spojrzenie groźne, ale żeby 

miłe… z lekko przychyloną głowa ale nie za bardzo. Tylko 

zamarkowanie. Procedury. Nie można grozić Klientom.  

 

– Tak. Będę na pewno. 

 

– Jestem od 10 do 18.  
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– O! To super. – uśmiech i rozwarcie oczu z radości  

chwilowej otrzymanej informacji. – To świetnie. Na 

pewno zdążę. Dziękuję. To do poniedziałku. Spkojnego 

weekendu. 

– Wzajemnie. 

– Dzięwidzenia. 

– Do widzenia. 

 

[drzwi] 

 

[..]. 

 

CDN. W poniedziałek… prosimy czekać… .  

 

 

– Jak miło… 

– Prawda? Ile on ma lat? On ma mamę?  

– No… fajnie, nie? 

 

– Tak… 

Zobaczymy, czy przyjdzie… 

– No… co robisz w weekend? 
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– Nie wiem jeszcze… chyba odpocznę… wyśpię się. A Ty? 

Masz jakieś plany? 

 

– Nie wiem jeszcze. Pojechałabym w góry albo gdzieś. 

Odpocząć. Ładna zima… 

– No tak… ja też… Ale… no nic… a co z tym drugim 

Panem? 

 

– Myślałam, że nie przyjdzie. Byłam nastawiona 

weekendowo… Właściwie koniec pracy… trochę luzu… 

15:12… A tu taka niespodzianka. No kurde… Nie 

spodziewałam się. 

 

– Ile ukradł?  

 

– A gdzie tam. Uczciwy. Drobiazgowy. Prosto z sądu 

przyszedł… 

– Pewnie pieszo? 

– Nie wiem. Wyglądał na bezdomnego…  

– Ah. Ale symaptyczny. 

– No. 

– Nie ma zęba. Jak się uśmiecha to widać. A tak to nie…  



Strona 100 z 128 

Materiały dla Psychoterapeutów –  
 ! TYLKO DLA DOROSŁYCH ! 

– To dobrze… 

– Chyba tak. Najwyżej mu się wstawi. 

– No… i jusz… 

– No tak. Są gorsze menele… 

– Prawda… A co z tymi przekrętami?  

– naczelnik ich sprawdza. Mają same zadłużenia i zaległe 

płatności. Sprawdzą ich od 2005.  

– No to dobrze. Damy mu Certfyikat Rzetelności a 

tamtych za kratki. 

– No… 

– Tylko żeby się nie chwalił… 

– Tak. Bo to różnie bywa. Jeszcze mu coś strzeli i zacznie…  

– Tak. Nigdy nie wiadomo z tymi młodymi…  

– Dużo zarobił? 

– Na tydzień… 

– A. To dobrze. Ale dochód jest? 

– Tak. Bardzo ujemny. 

– Rocznie, czy na tydzień. 

– Tak ogolnie. Okradli go. 

– Ach. To tłumaczy… ma fajne włosy. Same mu się tak 

kręcą na dole? 
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– Nie wiem, przecież nie sprawdzałam. Nie jestem jego 

mamą.  

– No tak… ale fajnie, nie? 

– No. Mogą być.  

– A tamtych już sprawdziłaś? 

– Ta. Naczelnik ich trzyma. Mają gospodarczą. 2 mln 

ukryli. 

– No to nieźle. 

– Yhm… o… już 15.30. Kończymy?  

– Taaak… też już mam dosyć. Cały tydzień Boży…  

– Tak. Czasami też mnie to trochę męczy, ale fajnie, że 

jest się za co wyspać. Człowiek czuje się bezpiecznie. 

Może kiedyś założę też własną firmę. Albo się ożenię z 

filmowcem. Będę mu prowadzić Urząd Skarbowy.  

– Hm… no tak. Warto się starać… fajny pasaik miałaś we 

wtorek. 

– No wiesz. To nie pasiak. To taka koszula… mama 

mówiła… że mam ubierać się schludnie… i skromnie… 

żeby mniue naczelnik nie wyrzucił… 

– Ale wyglądałaś jak z więzienia… 

– Przecież te paski były w dół a nie na boki dookoła.  
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– Tak. Ale ogólnie patrząc. Dzisieaj jest lepiej, jak patrzę. 

Mogłabym się zakochać, jakbym była facetem. Fajne 

kolory. Fiolet i brąz… kurde, Tobie to dobrze… ja jak 

miałam tu pierwsze miesiące, to nawet nie wiedziałam, 

gdzie wcet. 

– No tak/ Po drugiej stronie drzwi, prawda?  

– Tak, ale wiesz, jak to jest na początku. Człowiek się 

stresuje. 

– Tak… 

– Miauł chyba podartą kurtkę.  

– E tam. Ale za to jaki synaptyczny… ogładzony. Taki men. 

Wygląda jak szatan. Szczególnie w tej kurtce.  

– Szatan był też taki miły?  

– Nie no… nie w tym znaczeniu. Taki że strach z daleka 

podejść, bo nie wiadomo, czy nie zabije za 

przeszkadzanie… 

– No tak. Ale wiedząc, że dobry i bezpieczny… miły… 

inteligentny… uczciwy… drobiazgowy, jak to 

powiedziałaś… – aż do bólu… – że chwilami to już 

normalnie… kurde… co chciałam powiedzieć… a… można 

się czuć bezpiecznie, Neo nie? 
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– Zawsze obroni i można pogadać… Sensowny… fajny. 

Często się tacy nie zdarzają… tylko trzeba by go ogarnąć 

trochę… wyspać i już… wyglądał na przemęczonego.  

– No i jeszcze prosto z sądu…. Kurde… szkoda trochę, że  

musi się tak męczyć. A co robisz w weekend… 

– Nie wiem… o… Już 15:45. Zbieramy się?  

– Taaa. Już chyba trzeba. Zamykamy system i go?  

– Ta. Nie ma co przedłużać. Nikt już nie czeka. 

– No dobra. To log out… system closed… Down… uwf… 

pozamykasz? 

– Dobra… poczekaj na mnie. Jeszcze wyłączę komputer… 

kurde… ile maili… jaka fajna broszurka wyszła… jak on w 

ogóle żyje? 

– Nie wiem. Jest tylu ludzi na świecie. Każdy jakoś ma…  

– No tak. Ciekawe… 

– Daj Se spokój… on jest starym facetem. 35 lat. 

– Noe wiem, ale… 

– Ech… idziemy. 

– Dobra… a co u Ciebie? 

– Nic… po staremu… bida… ale mam fajne filmy… 

– O jakie? 

– Ha… 
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[poszły] 

 

[..]. 

 

P.S. 

 

„to nie byłam ja” [jakby co] (w domyśle)  

– To dla inteligentnych? 

– Co? 

– A ta Pani będzie?  

– Poniedziałek, tak?  

– Tak. 

– Ja będę od 10 do 18.  

– O! To super… To na pewno zdążę… to do poniedziałku. 

Dziękuję serdecznie. Spokojnego weekendu.  

– Wzajemnie. Dziękuję.  

– Poniedziałek, tak?  

– Tak… 

– O! To super… to ja też będę…  

– No świetnie… . 

 

3x Dowidzenija… 
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+1 Dowidzenia… 

 

– Ale fajnie… :)p… 

 

 

– A Pani podrywała na co?  

– Ja na nic. 

– O, to znaczy się jakaś super lala? Nawet nie musi?  

 

– Kurde… no np. udo… i uśmiech… żeby nie było wiadoo 

o co chodzi… że ogólnie… miło…  

– No tak. A Pani? 

Ja nie mam z Nim nic wspólnego… tylko urzędowo. 

Formalnie zawsze. Nawet bez uśmiechów. Tylko żart… 

może za szybko mówił… mogłam nie ułyszeć… coś o 

piątku. Mniejsza z tym… tylko dopytałam… nie usłyszałam 

dokładnie… 

A potem pepsi, tak? W pracy… i to podczas obsługiwania 

Interesanta? Czy pani uważa to za schludne zachowanie 

urzędnika Państwowego podczas pracy w godzinach 

urzędowych?  
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– Przecież kamery nie widzą takich szczegółów. A poza 

tym… chciało mi się zapić… 

 

– Zpić?  

– Chciaułam powiedzieć, zachciało mi się pić.  

 

– Ach. I  syczy pani w całym Punkcie Obłsugi, że Pani 

Mizuri aż w uszach syczy?  

 

– Jeny… naprawdę jeśli cokolwiek to nie intencjonalnie… 

może to zbieg okoliczności tylko jakiś, ale naprawdę nie 

intencjonalnie. Nie miałam na myśli pić akurat podczas 

jak ten pan pisał wniosek…  

Musiałam się czymś zająć… 

 

– No tak. Pewnie długo pisał. Kalibrował? 

 

– Może skryba.  

 

– No tak… Oni tak mają… muszą wszystko ładnie. 

Postawił pieczątkę?  
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– Musiał?  

 

– Nie. Wszycy go znają… formalności. Najwyżej 

podstępluje całe Akta … na teczkach… i już…  

 

– No tak. To mogę już iść Wszystko dobrze? 

 

–Tak. Tylko na przyszłość proszę nie śmiać się prosto w 

Interesantów tak ostentacyjnie… mówiąc o piątku czy 

czymkolwiek nawet, bo Interesant nasz Pan… mógłby się 

zestresować… bo mógłby źle odebrać Pani intencje… 

 

– Ale on jest w porządku. Normalnie gada, jak człowiek… 

nawet jak swój, bym powiedziała… że nigdy żadnych 

problemów, ani nawet urazów… jak ktoś żartuje, to on 

też… i generalnie gra… 

– Co? To ilu… ile z Was tak ma? Wszyscy z niego 

żartujecie? 

 

– Nobo on jest taki sympatyczny… gada jak człowiek… 

jest miły… lubi widać ludzi, śad… w góle generalnie tak i 

luz… no… znaczy się formlanie, ale wiadomo… obyty 
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może… umie się zachować… wic można nawet 

nieintencjonalnie uśmiechnąć się a on wie… że wie, jak 

ma się zachować… bo go poszczujon… i zapytajon, z 

czego się Pan śmieje… o co chodzi… coś Panu dolega? I te 

pe. Widać, że w porządku człowiek. Chociaż czasem 

można się zastanowić, żeby nie przesadzić, bo jak 

wyjedzie z pozwme albo gadką na 3 miliony sześćset albo 

coś i powie… „Jest OK. proszę się nie martwić… a potem 

śedzina w dyby i pregież…”… a Ona zyje w ogole jeszcze? 

Dostała 2 tyg. Zdrowotnego…  

– Uwf. To dobrze… powinna odpocząć… praca sędziny, 

szczególnie w sądzie jest bardzo wyczerpująca… może jej 

się należy nawet… jak każdemu zresztą czasem. Ach… 

sprawy sądowe to cizka sprawa… wróci?  

 

– Zobaczymy… na razie ma delegację…  

 

– Aha… szkoda… 

 

– No tak… Zależy komu… 

 

– Jeszcze syczy? 
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– Bez żartów proszę… z tą pepsi skończyliśmy, tak…  

proszę nie wracać do tematu…  

 

– Tak. Oczywiście… przepraszamy…  

 

– jakie My? Pani zawsze rozkłada odpowiedzialnośc na 

liczbę mnogą? Za kogo Pani jeszcze przeprasza, że tak 

zapytam? 

 

– A to przesłuchanie? 

 

– To zależy, czy pani odpowie grzecznie, czy będę musiała 

donieśc szefowej… 

 

– Daj Se luz dziecko. 

 

– Dziękuję. Traktuję to jako odpowiedź. Macie Panie 

wolne. Proszę zająć się swoją robotą.  

 

– Ale zołza… Może jest tak pi**ta, jak ta sucza K 

złodziejska…. Pewnie takie same… razem się szkoliły?… 
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– jeszcze słowo i Pojdę po ochronę i będzie Panienka 

miąła dyscyplinarkę. Jakieś dodatkowe uwagi, wnioski, 

zażalenia? Proszę na kartce, ew. teraz, bo czasu nie ma. I  

jutro out z sądu.  

 

– Pierdolnieta… 

 

– Dosyć w tym momencie. Jutro panie nie muszą 

przychodzić do pracy. Będzie Tel. od Sędziny.  

– Dmitrukowa nie dała tyłka dzisiaj? 

– Jest Pani bezczelna. To nie przejdzie tak po prostu. Są 

Pani nie tylko zwolnione dyscyplinarnie. Obie. A nawet 

pewnie 3. Sprawdzimy. Ale macie Panie sprawę w tym 

momencie. Pani Śedizna dziś wieczór do pań zadzwoni  

osobiście. 

– Razem, czy osobno? Mamy czekać na tel. wspólnie, czy 

możemy iść do domu.  

– [..]…. Cisza… robienie notatek…  

 

15:30. 

Zbieranie manatek… .  
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Wklepane po powrocie z Cieszyna – Niedziela 

10.02.2013 r. godz. 15:46. BEZ POPRAWEK. 

TYLKO DLA DOROSŁYCH!!! 

(materiały tymczasowe) – Wiedźmin – Opowieść 

Dopowiedziana – Prequel – Tom V – Rozdz. XXI 

– Czas najwyższy Dopełnić Słowa… Pismo nie 

kłamie. Każe… Musi BYĆ… do Dzieła… 

AmenDS`. W drogę… Pan patrzy… Czeka…  

 

Wyłupic oczy… Tak każe Pan… Pismu niech będą Dzięki… i 

Duszon Waszyn… – no bo kurwa… – Panu niech będą 

Dziengi… – No dag… – Dzidża… Mudlmy dzien… Chwała 

Dzidży… – Dobze… wyłupiany… Cisy niech bendon 

dziengi… wyłupione… Nastenpny… GO… ./ –7 

„lepiej wejść ślepym do królestwa Bodżego… – Dag… 

następny… wyłupiany… – Og. Go… – Poszliny włubiadź 

daleń… Tag gadże Bizdmo… – Dobze… panu niech bendon 

dziengi… – I duszon waszyn… na wiegi wiguw – AmenDS`. 

– poszliny… – Next!… 
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Wiedźmin – Opowieść Dopowiedziana 

 

Prequel 

 

Rozdz. XXII 

 

Stacja XXII. 

 

 

 

Prokurator Pacek wspiął się po żyletkach. 

Najpierw zrobił sobie listę. Jedna żyletka za mamusię. – 

OJ… – Druga żyletka za starców… – Oj kurwa… – Trzecie 

żyletka… nie mogę… zazyna mnie to cholera męczyć… ile 

jezcze tych żyletek, do cholerry… – 12 – Dziękuję – 

odpowiedział prok. Pqcaek. A kto mi łaskawie 

odpowiedział? Czy to już szczury nadciągnęły? Halo… 

Halo… Panie szczurze… 
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[..] 

 

CDN. Ciąg Dalszy Nastąpi w Następnym Odcinku 

tunelu bocznego… żyletek wystarczyło… szczury miały 

wyżerkę. Bo pojawiła się na szczęscie żona Pana prok. 

Packa i dlatego… sama wpadła… studnia była 

przepastna… wszystkich mieści a szczury kończą robotę. 

Żyletki to tylko na przynętę i żeby pociąć mięsko… szczury 

też Pany… należy się krojone… świeże… ledwo piezone… 

aby soczyste… krwiste i spływające… dlatego właśnie 

Mam prok. Packa wniosła prostest… nie tylko o życie 

Pana Placka tu chodzi. Ale o jego żonę i majątek i 

szczury… i wszystko!!!  

 

- No tak. Mam ma zawsze racjen… 

 

- No właśnie. Dlatego może wlaśnie Pan prok. 

pacek uszedł z życiem po szczurach… nawet się 

nie pociął za bardzo… wystarczyło jak zawsze 

liczyć na żonę. Szczur to nie potwór… przecież to 

nie łazęga… nie zjada wszystkiego więcej niż jest 
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głodny. Dlatego żona jest przydatna człowiekowi 

do życia. Bardziej niż do szczęnścia nawet, no bo 

samo widać, jak się czyta, że szczury najedzone, 

prok. Pacek uratowany, Mam Pana prok. Packa 

szczęśliwa i dziękuje Bogu za uratowanie syna 

ołraz chwali syna że jest męski i dzielny i że ma 

się dobrze, po tych ciężkich przygodach… a poza 

tym… i tam wcale dużo nie je, to po co i dlaczego 

czemu ciagle go obrażają… że miaułby płakać cały 

czas, aż by go zawstydzili tak bardzo 

niemiłosiernie, że zeszedłby ze stanowiska i co 

wtedy? Kto by pilnował porządku na świecie ni 

ziemi ni w studniach i głebinach nawet… 

 

 

- A pod wodą?  

 

- Pod wodą Pan prok. Pacek jeszcze ni bywał zbyt 

często, chyba,że jako nurek. Bardzo lubi mydło i 

mówi, że od dziś już się myje, bo mydło jest 

pachnące i on lubi… 
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- I szyjen. 

 

- Tak. I szyjen. Bardzo nawet się skomlał, że znaczy 

się żę mówił, po prostu, że lubi szyjen myć… bo 

ma mydłon.  

 

 

- I jesce papieros. 

 

- Proszę nie żartować, prok. Panie Packu… jeszcze 

uszy… dokładnie. Żeby znowu nie mówili, że 

kałowiec. To po prostu obelga żałosna. Nie trzeba 

się przejmować. Straszni chłopcy czasem tak 

nieładnie specjalnie mówią, żeby obrazić 

dobrych, miłych, grzecznych chłopców, co starają 

się być dobrzy… 

 

- Może oni nie mają mamusi, mamo, co?  
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- Może synku… są takie osoby… jest dużo tragedii 

na świecie… i wypdadki… 

 

- No tak. Gdybym mógł zostać prokuratorem i  

ścigać przestępców, to mógłbym się modlić o to i  

nurkować… mógłbym obiecać Panu Bogu i Jego 

Synowi… Jezusikowi Chrstusikowi, że benden mył 

uszy i szyjen. Nawet bez mydła i w lodowatej 

wodzie brrr… żebym tylo mugn giedydź zostadź 

bro bro bro…. o kurde… zachłyzdnąłem się… 

 

 

- Uważaj, drogi Maciusiu… bo jak się udusisz wodą 

w przeponę przez przełyk ołraz tchawicę… 

tchawiczę… bo Ty jeszzcze jestes małym 

prokuratorkiem, ale jak dorośniesz, to żebyś 

dorósł. O to tylko chodzi… bo jak kktoś dorośnie, 

to może… tylko najgorsze, jak nie dano mudżanzy 

i nie zdondżył… np. jakk dzieci małe, co giną w 

samochodach albo inne dzieci je zabijają dla 

zabawy, albo wyoadki… albo rodziców majon  

złych co ich menczaon. Widzisz Maciuś, świat nie 
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jest prosty. Jest dużo tatgedii na co dzień. 

Niektórym dzieciom nie było dane dorosnąć i  

sełnić swoich marzeń… musisz myć szyjen… i 

modlić sien dużo… może Pan Chrystus Cię 

wysłucha i przekaże Maryi żeby przekazała Panu 

Bogu i Jego Żonie, żeby Cię chronili, żebyś mógł 

doosnąć… i zostać dzielnym Prokuratorem 

Panem Packiem…. marzenia sąd obre… warto się 

starać… ale na razie kończ już kąpiel… bo 

zachorujesz… jak się przeziębisz…. to możesz nie 

dożyć… na zapalenie płuc można umrzeć… jak np. 

bezdomni… wiesz? Słyszałeś o bezdomnych? 

Opowiem Ci potem… móże jak będziesz 

prkuratorem, to uratujesz nawet jakiegoś 

bezdomnego? 

 

- A bezdomni nie są źli? 

 

 

- Pan Bg pewnie też ich kocha.Tylo pewnie mmiej. 

Może nie zasłużyli… 
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- No tak…. to ja się zastanowię… czy im pomóc… 

może Pan Bóg wie lepiej… 

 

 

- Mądre dziecko… koniec kąpieli… za chwilę 

przechylam wannę… zdążysz wyskoczyć, zanim 

szystko wleci w zlewki? Muszę powiedzieć tacie, 

żeby zamówił Pana Szambiarza… chyba się już 

zapycha i przepełnia… samo gówno… zaczyna 

śmierdzieć w chałupie… o Boże! Maciuś… 

zdążyłeś? O jeny… jak ja Ciebie teraz wyciagnę… 

rzymaj się kochanie… już dzwonię po 

szambiarza… Boże kochany… co się porobiło… jak 

teraz ratować mojego Maciusia… tak chciauł 

zostać prokuratorem i ratować świat…. Boże! 

Szambo! Nie toń!… Poczekaj….  kurde, gdzie ja 

zostawiła komórkę… Czy Zdzisio nie mógł 

zainstalować kanalizacji…. te stare odpływy 

zaczynają się robić niebezpiezne… kto to 

pomyślał, żeby wylewać dziecko prosto z ąpieli… 

takie śliczne, czyste… i chlup… samo wskoczyło… 

no przeciez umiało… zawsze zdążało…. na czas… 



Strona 122 z 128 

Materiały dla Psychoterapeutów –  
 ! TYLKO DLA DOROSŁYCH ! 

zanim… Boże Swięty! Ratuj Polskę! Gdzie jest mój 

Maciuś… wyjdź z te j studni! Gdzie jestc koórka! 

Co to za bąbelki! Ty oddychasz pod gównem? 

Maciuś, nie wygłupiaj się proszę… Szambo to nie 

żarty… wyłaź natychmiast…. bo Ci zakażę kąpieli… 

Boże… zwariuję… tondxiecko zawsze tak… 

piskusy tylko w głowie a stara matka już ledwo 

dycha i włosy rwie z klatki łysej, że bardziej nie 

może… ledwo się już nic nawet prawie nie ostało 

po latach udręli… zgryzota Pańska… mój Boże… 

Maciuś! Wychodź… nie wygłupiaaj się… bo jak 

utoniesz, to nie zostaniesz prkuartorem…. na 

pewno nie chciałbyś zaprzepaścić swoich marzeń 

w takim stanie, co? Dopiero kąpany… i znowu… 

Boże Święty Maryja Dziewica Zawsze bogata, 

błagam… czy ktoś wizdział moją komórekn? 

Gdzie jewt Oan Szambiarz! proszę o jasnej  

kkurwy wyciągnąć mojego małego Maciusia z tej 

przeklętej studni! Błagam! Na rany Kurwa 

Chrystusa Pana Zasre kurwa wszystko…. gdzie 

jeest Maciuś!? Mamooooo! Ratunku!!!!!!! 

Wyłaźś skurwysynu… bo zaczynam się bać 
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wkurwiając…. czy ty kurwa na łby z gównem się 

pozamienialiścię… tak nie móżna…. proszę 

natychmiast wyjść z tej studni. Tu samogówno… i  

szczyny… Pani prok. Packu! Wynurzamy się!  

 

- [bul] 

 

Ostatni bąbelek zapachniał Mamie przy nozdrzach… 

Pan Szambiarz przyjechał błyskawicznie za godzinę… 

cieszył się, że nie przegapił terminów… zdążył na czas… 

10 min. i po robocie. Pełna cystrna ślicznego gówna… 

 

– Jak ja uwielbiam moją robotę… tam musiało być 

coś grubszego… rura nie chiała chlupnąc jak zawsze… 

sprawdze, jak wyczyszczę cyesternę… nie ważne… jeszcze 

dwa kursy… ale 80 w kieszeni jest. Dzieu Bogu… ludzie 

srają zawsze… Zarobek… to się liczy… no nic… trzeba 

jechać… w Drogę… 

 

 

[..] 
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Koniec. 

 

Wiedźmin – Opowieść Dopowiedziana – Prequel 

Tom V 

Rozdz. XXII. 

 

Stacja Ostatnia. 

 

Miłej, Pouczającej Lektury…  

 

Życzy 

Autor. 

 

Warszawa, dn. 16.02.2013 r.  

godz.: 02:42 CET.  

 

DS.`. 

 

 



Strona 125 z 128 

Materiały dla Psychoterapeutów –  
 ! TYLKO DLA DOROSŁYCH ! 



Strona 126 z 128 

Materiały dla Psychoterapeutów –  
 ! TYLKO DLA DOROSŁYCH ! 

 

 



Strona 127 z 128 

 

 

Tytuł: 
„Wiedźmin – Opowieść Dopowiedziana” – Prequel – Tom IV  

 

Autor: 

Dariusz Smakulski  

 

Projekt, wykonanie, skład i łamanie:  

Dariusz Smakulski  

(MS Word 2007) 

~ 

Copyright © 2012 by  

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski 

Warszawa, Polska 2012 

Printed in Poland 

 

ISBN 978–83–63973–10–0 

(Seria Wydawnicza – „Wiedźmin – Opowieść Dopowiedziana” – Prequel) 

 

ISBN 978–83–63973–15–5 

(Tom IV – Rozdz. XVI –XXII) 

 

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski – wydawnictwo 

 

Warszawa, Polska 2013 

Nakład: 3  000 egz. 

 

Data wydania: grudzień.2012 r.  

Stron: 142 

 

 



Strona 128 z 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978–83–63973–10–0 

(Seria Wydawnicza – „Wiedźmin – Opowieść Dopowiedziana” – Prequel) 

 

ISBN 978–83–63973–15–5 

(Tom IV – Rozdz. XVI – XXII) 

 

Wydawnictwo 

Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski 

 

Wydanie I 

Warszawa, Polska 2013 


