
 
 

1 | S t r o n a  
 
Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski 
Projekty Firmowe - fragment - '2005-‘2015 tmp mats. 

Projekt:- SKANSEN – Wstęp ‘2012 
 

Realizacja 2012 - 2013 r. 
 
 
 
Opowieści Związane z Projektem: 
 
 

 
1. Gospodarstwo Dziadka… 
 
 
 

 
 
2. Wędrówka Podziemiami… 
 
 

 
 

3. Mapa Gospodarstwa… 
 
 
 

 
4. Zarys Projektu… 
 
 
 

 
CDN. Wait… 

 
 

[..] 
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Opowieść Pierwsza. 
 
 

 
Gospodarstwo dziadka. 

(opis 2005 – 2006 r.) 
 

Fragment 
 

 
Chałupa.  
 
chałupa z oknem na poddaszu, wokół okna cegły pomalowane 
na brązowo ale z białymi fugami 
  
weranda zadaszona, oszklona, z szerokim wejściem, 
łukowatym u góry 
 
w kuchni stół pod oknem i wszystko co powinno być w kuchni 
oprócz kuchenki mikrofalowej... a zatem szafki dwie wiszące 
na ścianie, w jednej z nich (prawej) znajduje się metalowa 
suszarka do naczyń, w lewej są szklanki, kieliszki do wódki, 
słoik z kawą, słoiczek z herbatą i inne rzeczy a pod nią zlew z 
dwoma komorami, na lewo od zlewu stoi szafka o tym samym 
wzorze co te dwie wiszące (takie jakby kremowe, z 
metalowymi uchwytami). pod zlewem duży, pomarańczowy 
kubeł po farbie jako kosz na śmieci a na prawo stara kuchenka 
gazowa z piekarnikiem, nad którą wisi wywietrznik z kominem 
w kolorze brązowym... zaraz na prawo od wejścia do kuchni 
stoi całkiem inna szafka, na której leżą jakieś przyprawy 
kuchenne, pudełka z płatkami owsianymi, kukurydzianymi, 
czasem ryżowymi, kasza gryczana, jęczmienna i pełno takich 
rzeczy. w szafie stare gazety i reklamówki, które zawsze mogą 
się przydać. na lewo od wejścia stoi mała lodówka, którą 
babcia dostała na swoje 80-te urodziny. trzeba było w niej 
przerobić drzwi, żeby otwierały się z drugiej strony (zrobił to 
kuzyn jeszcze na imprezie urodzinowej)... między szafką a 
kuchenką są drzwi do małego korytarza, skąd można wejść na 
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wprost do łazienki albo na prawo do głównego pokoju 
dziadków. 
 
Poddasze.  
 
poddasze ma dwa okna, jest tam stare, pożółkłe siano, na 
poddasze prowadzi drabina z ubikacji – jest klapa drewniana 
w stropie, pomalowana białą farbą... chyba nie często wchodzi 
się na poddasze, bo nie ma po co... a zdaje się jest słaby strop, 
mógłby się zawalić... tylko wujek tam czasem wchodził w sobie 
tylko znanych celach... kiedyś dziadkowi zdarzało się tam 
wejść... 
 
dwa kominy – jeden do gazu, drugi od pieca, którego już dawno 
nie ma w pokoju... 
  
Piwnice.  
 
w piwnicy dziadek pędzi bimber... jak już to robi to nieustannie 
chodzi przy swojej aparaturze... tata i tak woli czystą wódkę 
niż dziadka bimber... ale tradycją jest, że u dziadka pije się 
przede wszystkim dziadkowy bimber... ostatnio w święta 
wielkanocne rozmawialiśmy z wujkiem M. i dziadkiem na 
temat pędzenia bimbru... jak się to robi i jak można to robić...  
 
jest jeszcze jedna piwnica – pod mnożarką, wejście jest z 
podwórka, schodzi się betonowymi schodami w dół, tam 
składowano kiedyś ziemniaki zebrane z pola w czasie 
jesiennych wykopek, dlatego są dwa otwory w ścianie pod 
sufitem, wóz z ziemniakami podjeżdżał pod nie i specjalnymi 
widłami z zaokrąglonymi końcówkami wrzucało się kartofle 
przez te otwory do piwnicy, są tam drewniane półki na 
powidła i marynaty  
 
Obora.  
 
jak stały krowy to był super, wiejski zapach grabie do siana 
(drewniane) wiszą po prawej stronie drzwi od obory grabie 
metalowe oparte o ścianę pod spodem wiszą jeszcze małe 
grabki (z krótkim grzebieniem) obok tych drewnianych za 
oborą jest duża łąka...  
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Łąka.  
 
kiedyś wyprowadzało się krowy na łąkę i „palowało się ją” za 
pomocą pala i ciężkiego młota  
kiedyś nawet wyprowadzało się krowy na łąkę na Zalesiu, 
trzeba było wtedy wraz zastępem krów przebyć długą drogę 
szosą, można to było robić pieszo albo na rowerze  
 
Stodoła.  
 
stodoła zbudowana jest z niebieskiego pustaka, z dwoma 
drewnianymi wrotami z przodu i dwoma z tyłu, w lewych 
wrotach z przodu są drzwiczki na metalową zasuwkę, zasuwka 
zardzewiała w stodole na lewo pomieszczenie z sianem na 
prawo pomieszczenie ze snopkami słomy dach pokryty szarym 
eternitem stodoła ma dwa małe okienka z obu stron bardzo 
wysoko, prawie przy dachu, te okienka to wybite kwadratowe 
otwory w pustaku w stodole stoi zielona maszyna do mielenia 
ziarna na mąkę, sieczkarnia (za jej pomocą sieka się słomę na 
drobne kawałki), jest też maszyna do młócenia zboża  
pod stodołą stoi maluch niebieski...  
 
Kojec dla psów.  
 
przy ścianie stodoły jest kojec dla psów z budą buda powstała 
wiele lat temu – dziadek wykuł po prostu dziurę w murze 
stodoły, mieszkał w niej najstarszy pies dziadka jakiego 
pamiętam – Cywil, przypominający trochę wilczura...  
 
dwa kolejne najstarsze psy to Pindek i Miśka... Pindek był 
synem Miśki... Miśka zawsze marszczyła nos kiedy się ją 
drażniło trzonkiem szczotki albo innym długim przedmiotem, 
była poważna... Pindek był głupkowaty...  
 
Chlew.  
 
w chlewie dawno już nie ma świń za to mieszkają tam na 
drewnianej grzędzie kury grzęda jest zbita z drewnianych bali 
- kury i kogut siedzą sobie na niej i śpią...  
 
w chlewie na ziemi jest wiele odchodów tego drobiu na prawo 
jest wejście do drugiego, małego pomieszczenia, gdzie stoi piec 
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do ogrzewania mnożarki a w podłodze jest klapa prowadząca 
do piwnicy... w piwnicy stoi wielki hydrofor, który zasila w 
wodę całe gospodarstwo, schodzi się do niej po starej, 
drewnianej drabinie z wyłamanym szczebelkiem, w środku 
pełno pajęczyny a u góry przy suficie małe okienka z jednej i z 
drugiej strony pomieszczenia 
 
 
Studnia.  
 
studnia jest taką prawdziwą studnią z dawnych czasów... ma 
stary kołowrót z korbą, cembrowinę, i wiadro na łańcuchu ale 
od jakiegoś czasu dziadek włożył do studni pompę elektryczną 
i ciągnie wodę w ten sposób – szybciej i łatwiej niż wyciągać 
wodę ręcznie za pomocą korby, do pompy podłączony jest 
długi szlauch, który wystaje na zewnątrz studni a stąd można 
już podłączyć do końca szlaucha drugi szlauch a wtedy sięga 
nawet do ogródka babci  
 
Garaże.  
 
garaże dziadek ma trzy – jeden przy domu, w którym kiedyś 
mieszkali wujek z ciocią i Ich dziećmi (obok obory), dwa obok 
siebie przy chlewie – w jednym z nich dziadek trzyma ciągnik  
 
Podwórko.  
 
na podwórku rośnie trawa ale jest też dużo kamyczków  
zawsze znajdujemy z kuzynem na podwórku jakieś ceramiczne 
malutkie kafelki w różnych kolorach (zielone, białe, brązowe)  
 
Babci ogródek.  
 
zawsze ma tam dużo kwiatów, które ślicznie wyglądają na 
wiosnę i latem, właściwie przez cały sezon wiosenno – letnio - 
jesienny kwitną jakieś kwiaty, wzdłuż ścieżki betonowej w 
ogródku rosną krzaki róży, niedawno zakwitły pierwsze 
krokusy fioletowe – bardzo ładne, babcia ma w ogródku 
magnolię a w rogu ogródka rośnie śliwka z małymi ale zawsze 
kolorowymi smacznymi śliwkami... w poprzednim roku chyba 
nie było śliwek na tym drzewku... 
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Kuzynka niedawno doprowadziła ogródek babci do porządku, 
tak że kwiatki mogą sobie spokojnie kwitnąć... jest tam spory 
kawałek trawnika, na którym kwiatki rosną tylko w kilku 
miejscach...  
 
Kotłownia.  
 
jest jeszcze kotłownia stara i nieużywana, z kominem z białej 
cegły... w kotłowni stoją dwa zardzewiałe duże piece, kiedyś 
służyły do ogrzewania folii na wiosnę...  
 
ostatnio zawaliło się rusztowanie jednej z folii, zdaje się że od 
nadmiaru śniegu, który na niej zalegał... a wystarczyło na zimę 
zdjąć folię,,, teraz folia już nie nadaje się do użytku...  
 
Gołębie.  
 
dziadek ma gołębie, mieszkają w gołębniku nad chlewem ale 
też i w oborze w przygotowanych dla nich drewnianych 
domkach... ciekawi mnie, że te gołębie trzymają się 
gospodarstwa dziadka i nie odlecą sobie gdzieś...  
 
w Sylwestra paliliśmy na łące za oborą ognisko, paliliśmy 
drzewem, którego wielka sterta leży przy ogrodzie 
warzywnym...  
 
dziadek ma kilka drabin... jedna na pewno drewniane listwy 
boczne ale za to metalowe szczebelki, inne są wykonane 
wyłącznie z drewna a jest nawet taka cała z metalowych 
prętów 
 
Zabawy na wsi.  
 
kiedyś bawiliśmy się z kuzynami we wchodzenie po drabinie, 
która nie była o nic oparta (na środku podwórka) kiedyś też 
biliśmy się na miecze z łodyg słoneczników...  
 
Zioła, plony i medycyna.  
 
czasem ścinam babci miętę, która rośnie między krzakami 
porzeczek przy działce wujka  
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są tam da drzewa szklanek, jeszcze jedno drzewo szklanek 
rośnie przy ulicy 
 
wujek Z. ma dużo krzaków malin na swojej działce, borówki 
kwaśne i słodkie, kilka jabłoni i krzaków porzeczek no i 
oczywiście parę uli z pszczołami, które już od jakiegoś czasu 
latają i ciężko pracują... 
  
na działce wujka przy ulach rosną dwie czereśnie... zawsze w 
lato mamy wyżerkę są też truskawki w ogrodzie warzywnym...  
 
ciekawe, czy w tym roku ciocia z mamą będą jak co roku siały 
warzywa w ogródku warzywnym... 
  
jest też tzw. mnożarka, gdzie jest zawsze ciepło w słoneczne 
dni... tam się ustawiało roślinki do pierwszego wzrostu zanim 
sadziło się je w folii. mnożarka też jest ogrzewana, piec stoi w 
drugim pomieszczeniu w chlewie ale chyba już dawno nie 
używany... już dawno nie handluje nikt tym co urośnie w 
dziadkowych foliach... jedynie sadzimy pomidory, ogórki i 
paprykę na własny użytek... wujek W. sadził kiedyś goździki 
(kwiatki) i wiele kasy na tym zarobił... 
  
ale sprzedawało się też ogórki, może pomidory, na pewno 
paprykę  
 
10.04.2005  
 
 
Podziemia.  
 
Kiedyś próbowałem na polu kopać podziemia. Ale jak miałem 
już dość duży dół, dziadek zasypał go (pewnie był wkurzony) 
bo przecież mógł tam niechcący wjechać traktorem. Że też nie 
pomyślałem o tym wcześniej. 
  
Wcześniej kopałem podziemia przy folii wujka razem z 
kuzynem. Ale wujek powiedział, że to bardzo niebezpieczne bo 
jak byśmy już wykopali poziomy tunel to najzwyczajniej w 
świecie ziemia mogłaby nam zawalić się na głowę i przysypać 
bez szans na wydostanie się. Miał rację. 
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Niebezpieczeństwa i BHP oraz emergency. 
 
Kiedyś uniosłem kuzyna za głowę do góry a wujek krzyknął na 
mnie, że mogę mu urwać kręgosłup. Miał rację. Pękłby mu 
kręgosłup i dopiero by było. Byłem przestraszony tym, co 
zrobiłem a robiłem to przecież dla żartów.  
 
Teraz muszę jeść chomiki… lubię kręgosłupy. Mają dużo 
witamin i minerałów. Dobrze wpływa na mózg. Trzeba ciągnąć 
od góry. To się nazywa ssanie… 
  
 
19.02.2006  
 
 
CDN.  
 
 
[..] 
 
 
 
W nast. Odcinku 
 

Opisu Gospodarstwa Dziadka m.in.  
 
 

a) Śmigus Dyngus 

 

b) Boże Narodzenie i Wilkanoc w lesie na zamarzniętym 
strumyczku oraz Małpa 
 

c) Wspinanie się po Kominie aż do rozpadającego się 
Szczytu – widoki… 

 

d) Jazda traktorem po polu i nie tylko - nawet bez cegieł 
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e) Sianokosy, Wykopki, Żniwa 

 

f) Bicie Świniaka i podglądy 

 

g) Narodziny Cielaka i łańcuch siłowy 

 

h) Odrywanie głów „na krowę i łańcuch” podczasss 
zejścia z pola (łąki) 

 

i) Skakanie z wysokości na nogi – i1. Na beton; i2. na 
siano; 

 

i3)  inne skoki – wrażenia umysłowe z tym związane i 
zachowanie zasad BHP… w normie po latach czyli… 

wszyscy żyją znaczy się. Czyli jest OK. 
 

j) Nocleg na sianie, nocleg w namiocie, szczypawy, 
obora, krowa, wąż i strumień… Emergency Service i 
Brygada RR 
 

k) Wyprawa do lasssuuu… o jeeenyy… :) 

 

l) Pszczoły… Historia Ogromna… i bolesna trochę, ale 
bez strat dożywotnich. Umarli wstają z grobów oraz 
inne przypowieści około tematowe. Full Multimedia 
ver. Ze słoikiem miodu Gratisss dla płacących. Plus 
pszczoła w formie broszki na bieliznę, ew. na 
Kapelusz z Siatką i dżem. 

 

m) Inne (do p. Z a potem ew. dalej plus uzupełnienie, 
rozwinięcie tematów, poprawki, multimedia, gry, 
pokazy 3D, wizualizacja, adwokatura, pieczęcie, 
potwierdzeni rekonstrukcji zdarzeń, zażalenia, 
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Wyrok i piesss… a potem cmentarz. 666 + 666. Ale to 
w nast. Odcinkach Opowieści Opisowej Gospodarstwa 
Dziadka (Opowieść Zmyślona)… ;)… 

 

n) 9g. 

 

o) 7. 

 

p) D 

 

q) 21b 

 

r) OK. 

 

s) H. 
 

[..] inne potem…  
 
 

Wait…  
 

 

  Wydruk PDF:_  
 
Warszawa, dn. 19.02.2012 r.  
Godz. 17:28 CET.  
Autor: Dariusz Smakulski  

 

. 

. 
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. 

 

 

 

 

. 

Nawiązania: 

 

 

 

[..] 

CDN. WAIT… . 
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Księga XI: Ochrona zabytków 

Scenariusz i rysunki: Henryk Jerzy Chmielewski 

I wydawca: Wyd. Harcerskie 1977 

Druk: kolor + czarno-biały 

 

Kolejni wydawcy: MAW 1983, 1986, Prószyński i S-ka 2000 

Druk: kolor 

 

. 

 

Wędrówka podziemiami. 

 

Szli podziemiami przeżywając największą przygodę swojego 

życia. Co krok napotykali jakieś pułapki, które na szczęście 

udawało im się zauważyć i bezpiecznie pokonać. 
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Wędrowali podziemiami... szli na północ... przed siebie wolnym 

krokiem... mech na ścianach... mokre ściany... skapywały krople 

wody... wilgoć... skrzyżowanie... zamek... 

wysoki... wrota zamku... brakuje mi słów... pomysłów... nie 

napiszę powieści przygodowej... byli lepsi ode mnie nawet 

Nienacki... 

... 

 

szli długim korytarzem... mury były z cegły krzyżackiej.... 

palcówki... jęk zarzynanego świniaka... podziemia były 

ogromne.... podziemia pokrywały ogromny obszar miasta... 

wejście do podziemi znajdowało się w jednym z rozpadających 

się domów przy miejscowym kościele... otworzyli klapę 

strzegącą wejścia do podziemi... ich oczom ukazał się wielki 

rytualny stół...  

 

 

Studnia. 

 

studnia... ma cembrowinę... wiadro... łańcuch... łańcuch może 

być zardzewiały... kołowrót... korbę... korba może być 

poluzowana... studnia może mieć drewniane zadaszenie z 

drzwiczkami na skrzypiących zawiasach... można do studni 

napluć z uśmiechem... można wrzucić nieboszczyka... można 

zawiązać linę na haczyku przy studni i zejść sobie po tej linie 

do studni ale po co jak tam na dnie jest tylko woda... można do 

studni włożyć pompę elektryczną i czerpać wodę w ten sposób 

zamiast wyciągać wiadrem. można studnię odnowić. na 
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przykład czyszcząc jakąś szczotką grzyby, mech i jakiś inny 

nalot i brud na wystającej ponad powierzchnię części 

cembrowiny a także zrobić to po wewnętrznej części 

cembrowiny na całej głębokości studni... można studnię 

wymalować... można kołowrót umieścić na metalowych rurach 

stojących po obu stronach studni albo w drewnianych balach, 

najlepiej dębowych... na środku drewnianego kołowrotu jest 

haczyk, do którego umocowany jest łańcuch, na końcu którego 

przyczepione jest mocnym drutem wiadro blaszane... jak 

wyciąga się wiadro pełne wody ze studni to kołowrót może 

skrzypieć niemiłosiernie... wodę z wiadra przelewa się do 

drugiego wiadra i z tym drugim wiadrem już teraz pełnym 

wody idzie się do obory gdzie poi się krowę, można też nalać 

kurom do jakiegoś pojemnika albo świniom w chlewie do 

koryta... 

 

studnia może być zbudowana z cembrowiny w postaci 

betonowych kręgów albo cegły jak u templariuszy i krzyżaków 

albo nawet cementowanego kamienia... 

można samemu wskoczyć do studni jak chce się utopić... można 

to zrobić na główkę albo na nogi... można przysiąść na brzegu 

studni a ktoś może cię pchnąć i zlecisz na dno studni... można 

zatruć studnię jakimś specyfikiem... można studnię oczyścić, 

schodząc na jej dno i wyciągając jakimś drągiem zakończonym 

hakiem wszystkie znajdujące się tam przedmioty... można jak 

już się jest na dnie studni zanurkować... a może być pod 

poziomem wody jakieś tajne przejście (tunel) do sal 

podziemnych i innych korytarzy, w których mogą znajdować 

się skarby... takie wejście pod poziomem lustra wody w studni 

jest oczywiście zalane wodą, ale wystarczy przepłynąć 

kawałek a wejście, które na swojej długości wznosi się ku 

górze w końcu kończy się suchym korytarzem... w Panu 

Samochodziku i templariuszach opisane jest zejście do studni 

po linie, studnia tam rozszerzała się w dół i znajdowało się tam 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
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właśnie takie wejście do korytarza ale ono było nad poziomem 

wody. a nawet były tam dwa takie wejścia - jedno wyżej, 

drugie niżej... jedno prowadziło do pułapki, a drugie (to niższe) 

do skarbu... 

 

chętnie wybuduję sobie fajną studnię na swojej posesji jak już 

będę miała wielką kasę... kto wie, może nawet z cegły 

czerwonej jak u krzyżaków albo z kamienia...  zastanowimy 

się jeszcze nad tym... może to będzie zwykła cembrowina z 

betonowych kręgów... kto wie? zobaczy się... i drewniany 

kołowrót, metalowa korba, a może to będzie taka nowoczesna 

studnia, może teraz takie robią jakieś firmy budowlane. może 

wyglądać jak XXI wieczna studnia ale styl i rodzaj studni 

oczywiście starodawny... można by zainstalować światełka na 

cembrowinie wewnątrz studni wzdłuż całej jej długości... żeby 

fajnie wyglądało w nocy jak ciągnie się wodę... a co? nie 

można?  ale elektryka w studni, gdzie jest przecież woda? 

spięcia itd. kable umieściłoby się pod cembrowiną a na 

zewnątrz byłyby tylko jakieś ładne, płaskie żaróweczki 

umieszczone wokół i wzdłuż... pomarańczowe na przykład... 

 

studnia może zionąć chłodem, może być z jej wnętrza czuć 

smrodem, zgnilizną, grzybem albo może być czysta i zadbana... 

 

czy studnia ma dno??? czy jest tam bezdenne jezioro??? 

 

jeśli studnia ma dno, to na tym jej dnie mogą leżeć różne 

przedmioty wrzucane tam przez dzieci dla zabawy... 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
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do studni można wrzucić grosik na szczęście... można też 

utopić się w studni... studnię trzeba najpierw wykopać żeby 

była... studnię kopie się w kilka osób... jeden na przykład kopie 

a drugi wyciąga ziemię na górę... 

 

 

 

 

 

 

 

Miłość wyśniona. Opowieści z podziemi… 

 

Cz. I – Pod stodołą… 

 

Je dois aller... nie odchodź! 

nie zostawiaj mnie samego 

takiego sponiewieranego 

Boże, czy to ona? 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Dym-T3AkKYk
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znowu mnie nachodzi? 

kim jest „ona”? 

...miłość wyśniona 

 

czemu nie mogłem być normalny 

samochód, dzieci, żona... 

wszystko szło by dobrze 

a tak... szaleństwo... 

miłość wyśniona... 

 

była, nie ma, potem znów przychodzi... 

zawsze zostawia mnie jak miasto po powodzi 

zwierzę, człowiek... któż to złączyć może? 

czy tu nawet Pan Bóg nie pomoże? 

przecież jest wszechmocny 

niech mi sprawi stolik nocny 

... 

 

kochać, żyć, całować się jak we śnie 

białogłowa spuszcza wzrok na ziemię 
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oblizuje po pieszczotach usta... 

dusza kawalera w miłość tłusta 

 

kawaler na konika wskoczył 

aż się w portki zmoczył 

świsnął batem koński zad 

aż z konika w błoto spadł 

taka krótka ta historia była 

szkoda, że się szkapa zaraz zmyła 

znaczy się przed siebie popędziła 

przez rów przeskoczyła 

na łące się posiliła 

cygaro z wieśniakiem zapaliła 

jak wilk do księżyca zawyła 

że się stodoła pobliska zawaliła 

wreszcie do domu przybyła 

i do stajni na miejsce wskoczyła 

... 

 

miłość nie gra roli 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
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życie jest okrutne 

samotnyś w niedoli 

tylko zażyć trutkę 

  na myszy? 

 

miłość ma dwa oblicza 

jedno malutkie 

drugie do Boga cię zbliża 

 

 

 

Pijackie wierszyki. 

 

zawsze cię miałem, moja ty duszko 

a jeszcze raz wspomnisz jego nazwisko to cię zaduszę 

poduszką... 

 

byłam ja nieśmiała 

kochać bardzo chciałam 

jednak życia gorzki smak poznałam 

aż silną i niezależną się stałam 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
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tak. w seksie też. lesbijka. 

 

miałam ładne cycuszki 

założyłam kolczyki na uszki 

nie lubiłam swojej bluzki 

napiłam się czystej wódki 

i wzięłam do buźki 

 

kochać się chciałam 

on nieśmiały był i głupi 

w dal sobie odjechałam 

może coś mi kupi? 

 

jestem z bożej łaski 

łania co nie dała mu 

kochania 

ania? 

 

bił się z sobą 

zamiast ssać cycuszki 
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zalatuje tu stęchlizną 

kawiorem i blizną 

 

była kania mała łania 

bardzo się bojała lania, picia i rzygania 

więc się chlusła co nie miara 

i już się łania nie bajała 

… i jeszcze się obrzezała 

 

był raz głupi 

co na dwoje włos podzielił 

miast na czworo jak przystoi 

teraz kuśka w spodniach goi 

a ta laska mu ją doi 

 

pupa, lupa, co się dzieje? 

ile można mieć nadzieję? 

 

była sobie baba jaga 
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niezła była z niej dżaga 

po lesie chadzała cała naga 

aż się bab jag stała plaga 

z czasem. 

 

był raz fiut co dobrze stoi 

ależ, nie przystoi 

chodź no do nas 

damy czadu 

a on tylko gadu gadu 

 

gadu gadu nie smakuje 

bo się tylko wyleguje 

we łbie tylko widzi dziury, chuje 

że aż w końcu wykituje 

chyba że zabiorę mu je 

a on na to pluje, wietier dujet 

 

spiczastu czapku na uszy nałożył 

wlazł pod koc i babie przyłożył 
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ty mi tu będziesz sama se spała i wylegiwała? 

niedoczekanie twoje, jesteś za mała 

chała, chała, chała 

 

była raz żaba, co bociana kochała 

dała mu buzi i szczęśliwy połknął płaza 

taka z niej była baba. już nie ma. uwf… 

dzięki bociek… 

 

pluj, stękaj, wyj i płacz 

twojej żony przyszły zad 

trzasnął bat 

szach mat 

 

była sobie raz kuzynka 

karina imię miała 

do jeziorka na główkę skakała 

aż się w końcu doczekała 

kręgosłup szyjny złamała 

więc się popłakała 
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na dno poszła 

i już tam została 

 

była sobie cielęcinka 

pojechała do ciechocinka 

pluła i łapała 

aż się zesłała 

chała, chała, chała 

 

Wydruk PDF(2005-2006 r.): 

Warszawa dn. 18.02.2012 r. 

Godz. 19:512 ced. 

Autor: Dariusz Smakulski 

 

. 

 

p.s. 

 

była sobie Chinka tralulinka 

minka pięciolinka 
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grała na cymbałach… 

 

 

 

lubiła Kluż violinowy y y y y … kurde znów ten podmiotowy… co? 

 

Żek- ludż. Przeprażam. Teraz z byka. O kukurydze mi chodziło 

tyngko. 

Ah. 

~~~.666. 

Dźźźźźźźźźźźźźźźx…jeeenyyyy… pap. *… miut,,, . 

 

 

Dzyg dzyg dzyg. Działaaaa! Hehehe… p – ycho. A mian bydź jen 

zyg. Kurde! Zabiję…. Ech… 

Najpierw jeż… 

 

Hej. 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
http://www.youtube.com/watch?v=GTx1Hk0_FXI
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Czexdź. 

Rplrprlrlprllr 

Pap.:p. 

o. wyżeł jendzyg. Zuber! Można odpodżądź. Jedzenie. 

Mnaimbdpt… ojej… :D :p…. 

hmmm… 

zt zt zt… 

że nidz. 

Ah. 

… 

3 

.
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[..] 

 

To tak samo jak z wyjącymi gdacząco kurami… aż im 

się obrzydliwie gardła gulgocą jak indykom, albo gęsiom 

tuczonym z rurami w gardłach. Kury tak mają. I generalnie całe 

ptactwo domowe. Kaczki to najgorsze Srule. Obrzydlistwa 

najgorsze ze srających ptaków domowych. Ale nie o tym teraz. 

Rozwinę potem. W odpowiednim i stosownym dziale o 

Kaczkach-Sraczkach. Obrzydlistwa. Kurde… tfu… rzygam. NO 

nic. W innym dziale rzyganie z powodu kaczocipnych cip 

kaczych góro. Teraz inny temat maił być. Oto. 

 

- Ko ko kooooooooooooo… 

 

- Jak tak możnaaaaa!???? 

 

- Ko ko kooooooooooooo!!!!!!!!! 

 

- o Matko!!!!!! 

 

- Gulugulugulugul… 
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 - O Matko!!!!!!!!! 

 

- Gulugulugulugul… 

 

- Ko ko kooooooooooooo!!!!!!!!! 

 

 - No jak tak można!!!!!????? 

 

- O Matko!!!!!!!!!!! 

 

- Gulugulugulugul… 

 

- Ko ko kooooooooooooo!!!!!!!!! 

- o Matko!!!!!!!! 

 

- Ko ko kooooooooooooo!!!!!!!!! 

 

- No do kurwy nędzy!!!!!!!!! 

 

- o Matko!!!!!!!! 
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- Ko ko kooooooooooooo!!!!!!!!! 

 

- No do kurwy nędzy!!!!!!!!! 

 

- o Matko!!!!!!!! 

 

- Ko ko kooooooooooooo!!!!!!!!! 

 

- No do kurwy nędzy!!!!!!!!! 

 

- Gulugulugulugul… 

 

[..] 

 

- No… 

 

[..] 

 

- Kurde. Same debile ptaki. Kura to jak indyk. Jeny… zabić. 

Gdzie siekiera? Kołek jest. Dzięki Bogu… będzie rosół. Na 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
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szczęście, dzięki Bogu młode. Jeszcze się nadają na jedzenie. 

Stare nie. Czasem dla psów też nie. Tragedia. Trzeba zabijać 

młodo. Inaczej same straty. Total gówno i harmider na 

podwórku a do tego gdaczą. Jak kury. Są debilne. Z natury. To 

oczywiste. Na sznurku, dziób i biega… stop. Zabić. Rosół… 

uwf… pisałem o tym wcześniej kiedyś. I spokój. 

Pyghca…:)p…ślina…:)p… . 

 

A. Miało być o gównie. 

 

- Nie przezywaj Jezusa Chrystusa! 

 

- Dobrze. Przecież nikt nie przezywa. Coś jeszcze? 

 

- To wszystko. Dziękuję. 

 

- Spoko. Luz. 

 

[..] 

 

- Nie módl się przy mnie, bo mnie to zobrzydza. Nie 

możesz iść do siebie? 

 

- Tak. Przepraszam. Mogę. Już idę. 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
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- Dziękuję. 

 

- Spoko. Luz. Za godzinę będzie obiad. Zdążysz? 

 

- Tak, oczywiście. Dziękuję. 

 

- Proszę. Nie będę Ci przeszkadzać. 

 

- Bardzo dziękuję. 

 

- Jak coś, to wiesz, gdzie mnie szukać. 

 

- Tak. Dziękuję. Idę się modlić. Nie przeszkadzam. 

Znikam i nie ma mnie. 

 

- Dobrze. Postaramy się być cicho, tak? :) 

 

- Tak. Dziękuję. Nie musicie bardzo. Postaram się nie 

przeszkadzać. To moje sprawy. Wiem. Jakby mnie było. Każdy 

robi swoje. Nie ma wpływu. Nie trzeba być specjalnie cicho. Jak 

coś, to znajdę sobie inne miejsce po prostu. Bardzo dziękuję. 

http://www.kzet.pl/2003_12/tn_tytus_opis.htm
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No nic. Uciekam. Jezus Chrystus czeka. Nie mogę się spóźnić na 

modlitwę i rozmowę z Nim. Do widzenia za godzinę. 

 

- Dowidzenia. Hej. 

 

[poszła]. 

 

- Wariatka… he… :) jak jej to w czymś pomaga… jej 

sprawa, tylko żeby nie zbzikowała… bo znowu leczenie i 

znowu psychiatra… och Boże, Boże… może jej przejdzie jak 

dorośnie… oby.. no nic… obiad… jeszcze kluski… ale ta kura 

była wkuriwająca… za tydzień będzie indyk… kaczki, to jak 

dorosnął… wyrżnie się i będzie spokój. Strasznie srają. 

Najgorsze. A do tego kości jak ości. Bardzo niebezpieczne dla 

dzieci i w góle. Dziadek prawie zginął od rosołu z kaczki. Jak na 

wojnie, kurwa. Nie będę więcej hodowała kaczek. To 

morderczynie, obleśne… a do tego kurwa srają! Mam ich dosyć. 

Zamrożę kilka, resztę rozdam, a reszta na obiad. Starczy na 

miesiąc. Trzeba się ich pozbyć… wait… gdzie ten wałek… o. 

Kluski… zapomniałam jajek… może już niosła dzisiaj. Idę. 

Sprawdzę… wait… 

 

[podwórko]… . 

 

[rosół gotuje się na delikatnym ogniu. Żeby nie wyparował. Byłby 

słaby. Trzeba by dolewać wody. Albo dodać smalcu. Ale co to za 

rosół… kurde… najwyżej pogotuje się jeszcze trochę, ale mięso 
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będzie jak wiór… suche i nie do zjedzenia… wiem… pospieszę się 

po prostu… gdzie ta kura… zniosłaś jako!? Idę!...] 

 

- O kurwa… 

  - Kooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!! 

 

[pierdolnięta]… 

 

- Oddawaj jako! Ty zdziro! Jeszcze gdacze. Nie dośc, że 

się ją karmi. Tyle kurwa ziarna zeżarła… i jeszcze coś nie 

pasuje… zajebie  ją za tydzień na rosół… to będzie kara… Ty 

kurwo niewdzięczna… zobaczysz, ja Ci pokażę… za tydzień 

masz sieczny… gdzie jest Dziadek… 

 

- Marian! Tą kurę trzeba zaje… bić za tydzień… stara 

się zrobiła… będzie rodzina, to się nagotuje rosołu… zabijesz w 

czwartek? 

 

- Dobrze… 

 

- Zawsze tylko mruknie i spierdala na pole… kurde… 

mam tego dosyć. Idę do ogródka.. ojej, rosół jeszcze… chyba się 

nie wygotował… fak… trzeba lecieć… 
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W nast. Odcinku: 

 

„Piła mechaniczna za 2000 zł.” 

 „Nareszcie można iść do przodu… He… :)…”. 

 

 

- Nienawidzę tego ptactwa… 

 

[..] 

 

TBC. 

 

P.S. 

 

- Myślałem, że to 200… fak… 

 

[..] 

 

- Zajebię… 
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[..] 

 

TBC. In Chapter Next „Idąc”. 

 

 – Przechadzka… nareszcie… 

 

 

[..]. 

 

TBC. 

 

NAWIĄZANIA: 

 

  

Aloes i System 3-kowy - Zioła - Komentarz do aloesa bez 
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 Młode wino - Może nie wypracowane jeszcze... to musieli 

dodać ze 40proc. bimbru - Fajna litografia... życie i smak - 

pyszności... - DS`.PL.EU. - SEP.04.2013 – z cyklu Szlachta 

Polska -  
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