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Symbolika Liter (Ciąg Dalszy). 

 
[poprzednia wersja przykładowa poetycka abecadła w jednym z komentarzy do 

Polona Posts Archive Records lub w komentarzach do postów FB Kongresu Kobiet]. 

 
Historia Literatura Sztuka 

Seria Tematyczna (01) 

978–83–7899–090–1 

 

Symbolika Liter – Alfabety i inne… 

978–83–7899–091–8 

 

Warszawa, POLSKA (EU) 

Wydanie I, 

2014 r. 

 

Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski  

 
Autor publikacji (materiały do pracy doktorskiej i profesorskiej): Dariusz Smakulski. 

 

Litera alfabetu Opis dziecięcy 
(symboliczno–
przypominający 
podobne jak widać) 

Opis symboliczny 
litery odwróconej 
do góry nogami  

A  Rozkładana drabina 
stojąca stabilnie sama 
na dwóch nogach z 
łańcuchem pośrodku 
trzymającym oba 
skrzydła drabiny (dwie 
drabiny) – albo belką 
łączącą w stabilna jedną 
drabiny dwie 
(przykładowo) 

Trąba powietrzna z 
zaznaczoną 
średnicą wiru na 
wysokości belki 
literki A odwróconej 
(przykładowo) 

B Tyłek, dwa półdupki, 
sofa z dwoma 
siedzeniami pojedyncza, 
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albo z tapicerką z 
przyszyciem pośrodku, 
że wychodzą dwa 
półdupki na sofie, a jak 
się odwróci literę 
bokiem, to leży na 
dwóch półdupkach i np. 
stół na półokrągłych 
podstawach, a jak się 
przekręci jeszcze o 180 
stopni zgodnie z tym 
samym kierunkiem 
ruchu wskazówek 
zegarka (np. w prawo), 
to leży na płaskim blacie 
znowu – czyli sofa, albo 
pufa, albo jakiś inny 
sprzęt, albo rzecz, albo 
narzędzie, co wygląda 
jak dwa półkola albo 
dwa półokręgi podobne 
takie same właściwie z 
widoczną średnicą tych 
obu półokręgów 
połączonych w jedną 2x 
średnicę obu 
półokręgów (blat tego 
stołu) 

C Cytryna, pińceta 
(szczypce kosmetyczne) 
do wyrywania włosów z 
brwi, albo rzeczy z 
organizmu, które wlazły, 
np. drzazgi, a nie 
powinny, żeby nie 
palcami, bo są za grube i 
nie uchwycą tak dobrze, 
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jak pińceta– 
przykładowo… albo inne 
przydatne narzędzie, lub 
narzędzia, które da się 
zrobić literki C – zależy 
jak ją obracać i 
manipulować lub 
wyginać, żeby była 
praktyczna do różnych 
potrzebnych zastosowań 
– taka, jak jest, czyli C, 
można giąć… aby się 
przydała i nie zniszczyć, 
oczywiste… bo ja 
abecadło spadło z pieca 
Panu Tuwimowi albo 
Panu Brzechwie 
(któremuś z tych 
dwóch), no to się 
połamało całe i 
poodpadały kawałki i 
potem weź zbieraj, jak 
puzzle… jak to 
dopasować… wyszłyby 
inne alfabety zupełnie, 
jakby źle przyczepić z 
powrotem… tragedia… 

D Uśmiech lub worek z 
Darami od Świętego 
Mikołaja, albo czapka na 
głowę, albo policjant 
drogowy, żeby nie 
[pędzili samochodami 
jak jest ulica na osiedlu i 
dużo ludzi chodzi 
spacerkiem… albo 
kołyska dla dziecka, albo 
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wanienka dla mycia 
niemowlaka, tylko żeby 
nie przechylić za mocno, 
bo może wypaść… 
oczywiste… tunel (nora ) 
dla myszy, Wejście do 
tunelu albo inne rzeczy… 
zależy jak wykorzystać 
literkę D, aby jak zawsze 
i wszystko na Świecie – 
praktycznie i nie zepsuć 
ani nie zmarnować – bo 
tak nie można, 
oczywiste… może się 
przydać później… 
oczywiste. A jak nie 
będzie albo zniszczona, 
nie daj Boże, no to co 
teraz, prawda? Trzeba 
by oderwać jeden 
półdupek z B. I nie 
byłoby B – no trzeba 
kombinować, żeby jak 
najmniej strat – bo 
wiadomo, potem same 
tragedie, trzeba dalej 
kombinować, a już B nie 
ma, tylko 2 D i to 
mniejsze niż to pierwsze 
D, no i tak dalej. Trzeba 
uważać na narzędzia i 
nie psuć i nie marnować, 
i nie zniszczyć – 
oczywiste. Warto umieć 
odpowiednio używać 
narzędzia. Oczywiste. Są 
ważne, przydatne, 
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często niezbędne do 
przeżycia, wartościowe i 
bardzo, bardzo mądre. 
Chociaż same nic nie 
zrobią… można tylko 
NIMI coś zrobić… OK. 
następna literka… 

E Szafka albo półki i 
przegródki na rzeczy, 
książki, ubrania, żeby 
równo poskładane i 
poukładane na 
półkach…, jak się 
przekręci 90 stopni w 
prawo to stół (biurko) 
do pracy lub dla ucznia z 
szufladami lub bez z 
trzema nogami… może 
być biurko dla dwóch 
osób… 

 

F Budka do patrzenia na 
okolicę z góry albo klucz 
francuski do 
przykręcania lub 
odkręcania śrub… tylko 
belka ta niżej na F 
musiałaby być 
regulowana góra–dół, to 
można by przykręcać, 
uchwycić i odkręcać 
różne rodzaje śrub… 
duże i małe… dowolne… 
jak się przekręci 90 
stopni w prawo to 
wychodzi karabin 
maszynowy stojący na 
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ziemi i strzelający do 
nadchodzących 
przeciwników lub 
atakujących lub zbirów… 
a jak się obróci o 90 
stopni w lewo, to leży 
ochrona przed 
atakującymi… i to dwie 
ściany… jak zniszczą 
pierwszą, to druga 
jeszcze chroni i można 
jeszcze uciekać… można 
wrzucić coś między belki 
F do ściśnięcia i 
zgniecenia a jak się 
zgniecie, to jest 
zgniecione… płaskie 
doszczętnie… jak kartka 
papieru… albo wycieka… 
to, co pozostało ze 
ściśnięcia… np. imadło, 
albo inne cos podobne, 
może przytrzymywać 
coś, zamiast zgniatać, 
żeby można było coś z 
tym zrobić… i żeby nie 
uciekło… potem się 
puszcza, ale po 
zrobieniu tego, co 
trzeba… może uciekać… 
żeby nie spadło… bo 
mogłoby się potłuc… 
zależy co się trzyma lub 
ściska… fuj i smród i 
smarkanie i fiukanie, 
fiszczenie i fiołki fajne… 
fioletowe, pachnące 
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ładne… sniffff… pachnie 
ładnie… wąchanie… 
farbki i falowanie… 

G Ładna litera… Gruba… z 
okienkiem… blatem… jak 
lada w stoisku a Pani w 
środku może 
sprzedawać picie, 
oranżadę albo watę 
cukrową albo jedzenie 
albo bilety do Cyrku albo 
Kina… a jak zamknie 
literkę G daszkiem 
domku do pionowej 
belki G, to ma zamknięty 
domek i jest bezpieczna, 
nikt nie wejdzie przez 
okienko do G. G może 
się samo połknąć, jak 
broda babci… musi 
uważać, żeby się nie 
połknęło samo… do 
wewnątrz… gdyby G 
jadło… 

 

H Trzepak, albo hak jakiś, 
albo łącznik… 

 

I Belka stojąca, albo 
pałka, kijek 

 

J Zagięty kijek, jak haczyk, 
można nim cos 
przyciągnąć z daleka, 
albo z wody wyłowić… 
zaczepić, powiesić, jak 
laska… albo ciąć jak 
kosą, albo płoza sanki, 
żeby zjeżdżać… jak się 
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ma dwie J… 

K Kwiat i konewka i 
podlewanie i katar 
i kichanie 

 

L kLocek…  

M Mysz aaa… stojąca na 
dwóch łapkach grzeczna 
w miejscu patrząca… się 
bojąca oczami łypiąca 
żująca zębami jak mysz 
przerażona i trzęsie się i 
siusiu robi pod siebie ze 
strachu aż oczy wielkie i 
stoi siedząc w rozkraku 
na tylnych łapkach… nie 
rusza się, żeby nie 
mówili, że coś zbroiła… 
tylko po oczach widać… i 
po trzęsiance… potem 
mdleje… nie można 
straszyć myszek… 
piszczon… 

 

N Nie – blokada…  

O Okrąg lub Osa… albo 
tunel okrągły… albo 
rura… jak wejście do 
rury… albo głowa 
okrągła albo piłka, albo 
kulka, albo koło, albo 
kula… tylko że płaska 
zawsze… jak na kartce 
płaskiej… 
nieprawdziwe… tylko 
płaskie… chyba, że to 
symbol… to hula hop, 
albo inne zabawki 
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okrągłe jak O… albo 
narzędzia albo rzeczy, 
ale muszą wyglądać jak 
O… na przykład fala na 
wodzie… dużo różnych 
Oooo… od małego do 
największego i wszystkie 
ze środka tego 
samegoooOOO…. 

P Piłka, albo głowa 
brzuchata na tyczce 
patrząca oczami głowa 
pilnująca jak balon na 
tyczce ,żeby patrzyła, czy 
ktoś nie jedzie i miga na 
czerwono na przykład 
albo pilnuje jak balon 
cyrku przy wejściu i 
powiewa… pluta ta… 
pluje… pyskata… 
patałach… partaczka… 
pierdoła… gluty same… 
pfuj… pfe… 
prlprlprlprpr… pl… jak 
stój koniku…. Pllllll…. 
Żeby stanął… trzeba 
pluć… PLllll…. 

 

Q   

r Młotek do rozbijania 
głowy lub GRANTA i leci 
sok z granata lub u… 
albo narzędzia alpejskie 
lub góralskie, albo but z 
obcasem, jak kozacki 
albo kobiecy aż za 
kolana, żeby chronić 
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kolana jak u Szlachcica 
na nogach, albo 
rewolwer, albo kilof do 
kopania węgla, albo 
strażacki do ratowania i 
rozbijania, uderzania i 
odrywania, itp., albo 
pompa na wodę, albo 
masz lub rusztowanie 
lub słup do 
podtrzymywania lampy 
albo elektryfikacji na 
całej trasie, albo budka 
strażnicza, jak w obozie 
pracy przymusowej, bo 
chcieli uciekać nieroby, 
zamiast pracować na 
jedzenie chociaż… albo 
rąbałka… do 
czegokolwiek… albo kij z 
hakiem na końcu do 
przyciągania z daleka 
albo uderzania daleko 
od drugiego końca, bo 
nie da się inaczej, niż 
wcisnąć albo wysunąć 
ten hak ‘r’ i nim coś 
zarąbać albo odhaczyć, 
albo przysunąć, albo 
zrzucić, co jest w 
oddaleniu, a dostać się 
tam nie można samemu, 
więc trzeba skorzystać z 
narzędzia 
odpowiedniego, np. ‘r’ 
małego, aby na długim 
kiju na przykład… a duże 
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R to inne narzędzie – 
opowie się samo 
potem… bo widać, co 
chce opowiedzieć – 
samo wygląda… jak R 
duże… to wie… 

S Wąż… przydatny… miły, 
giętki, miękki, przytulny  

 

T Belka z daszkiem… lub 
daszek na tyczce – jak na 
tarasie… żeby się 
ochronić od słońca albo 
wiatru albo deszczu… 
aby blisko kołka… żeby 
być pod daszkiem… bo 
poza daszkiem, albo jak 
zacina deszcz np. to 
nawet pod daszkiem 
jeszcze kawałek od 
zewnątrz pada deszcz… 

 

U Kosz na śmieci, albo 
worek na noworodka, 
brakuje czapki na 
noworodka… albo 
pojemnik na 
noworodka, żeby nie 
uciekł… wrzuca się tam 
noworodki… albo jak są 
niegrzeczne… i nie mogą 
wyjść… czyli są 
bezpieczne… albo ślepy 
zaułek dla myszy albo 
szczura albo innego 
zwierzęcia, jak wszedł w 
tunel przez wejście do 
U… to potem BUM… i 
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nie może iść dalej… musi 
wrócić zawsze tą samą 
drogą z powrotem do 
wejścia do U i wyjść… 
ślepy zaokrąglony 
korytarz… jak widać… jak 
się odwróci U, to 
wychodzi pułapka albo 
pińceta, albo domek, 
albo iglo… albo inna 
pułapka albo schowek, 
ochrona, że nic, co 
podejdzie, nie wejdzie, 
bo U stoi równo na ziemi 
i można najwyżej 
uderzyć się głowon… 
chyba, że turkuć 
podjadek, albo jakiś 
zwierz podziemny, to 
podejdzie pod ziemia i 
wejdzie do domku U 
spod spodu… i potem 
nie może wyjść… musi 
znowu pod ziemią, jak 
wszedł… albo czapka 
babuni…. 

V Jak pikujące ptaki lub 
samoloty Stealth F–119 
nocą i ciche, bardzo 
szybkie, rozbijające 
powietrze lecąc 
dziubkiem V do przodu a 
płaskie, jak płastugi albo 
płaszczki… i nic nie 
słychać prawie, jak 
ssuną lub szybko lecą 
przez noc, jak szelest 
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tylko, a już są tysiące mil 
dalej, zanim wiatr ustał 
szumieć i szeleścić… albo 
rakiety V1 lub lub V2 lub 
V3 celowane na cel 
Dziubkiem i leci sama aż 
w cel idealnie, bo sama 
wie jak i nic jej nie 
zatrzyma aż do celu i 
bum… idealnie 
dziubkiem w punkt… 

W Stojak jak W, albo rogi, 
albo korona, albo kielich 
kwiatu, albo czapka z 
gazety z ‘uszami’, albo 
harmoszka do grania 
muzyki na powietrze 
ściskane wewnątrz aż się 
duzi i piszczy różnymi 
dźwiękami, jak 
powietrze leci różnymi 
dziurkami… jak 
piszczałkami… tylko 
trzeba ciągle ściskać i 
rozprężać, żeby nabrać 
nowe powietrze do 
ściskania wewnątrz W… i 
grać… samo gra… jak się 
ściska i puszcza… i tak aż 
do końca muzyki… a jak 
się odwróci to Mysz 
aaa… myszy nie wolno 
ściskać bo piszczy… 
chyba, że lekko, jak lubi, 
to niech Ma… 

 

X Zakazane, albo miejsce  
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TU kop i szukaj… 

Y Proca do strzelania, albo 
narzędzie radiestezyjne 
do szukania wody na 
czuja, albo zapłon w 
samochodzie – dwie 
drogi DO i jedna wyjście 
OD, lub rozgałęzienie 

 

Z Do zamykania lub cięcia, 
jak Zorro szpada… 

 

 

Inne potem literki… to tylko przykład… można tak sobie szukać 

różnych rzeczy… w symbolach… cos przypominają… fajne… mogą się 

przydać te rzeczy… Hm… 

 

Fajnie mieć komplet pełen narzędzi… starczają do wszystkiego, co w 

życiu potrzeba, żeby mieć wszystko, czego potrzeba. 

 

Ciekawe, czy zestaw alfabetu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z wystarcza do przeżycia gdziekolwiek i 

kiedykolwiek i wszędzie? 

 

Są inne zestawy takich narzędzi przydatnych? Hm… trzeba 

poszukać… jakie są zestawy liter w pakietach? 

 

Są inne Alfabety? 

 

Wait… 

DS.`.PL.EU.APR.2014T19:29CET. 

====. 
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Nawiązania: 

 

Symbolika Książki w Kulturze Europejskiej ISBN 978–83–63973–86–5 

 

[..] 

 

 

 
Historia Literatura Sztuka 

Seria Tematyczna (02) 

978–83–7899–090–1 

 

Symbolika Liter – Alfabety i inne… 

978–83–7899–091–8 

 

Warszawa, POLSKA (EU) 

Wydanie I, 

2014 r. 

 

Wydawnictwo Smaku Books © 2010 r. Dariusz Smakulski  

 
Autor publikacji (materiały do pracy doktorskiej i profesorskiej): Dariusz Smakulski.  

 

 

[..] 

 

… a odwrócone litery do góry nogami wyglądają jak robaki albo inne 
fiflaki, a glizdy nad morzem jak glizdy ormiańskie na sznurku 
rozwieszane, żeby wyschły, bo mogą się przydać suche pokręcone 
różnej długości wzorzysto skręcone, a na plaży muszelki, a inne 
znaki nie mówią Ci czegoś SYMBOLAMI SKĄD SIĘ WZIĘŁY – jak 
widać, że może SAME PRZYSZŁY RZĄDKIEM TAK, JAK CHCIAŁY I COŚ 
ZNACZYLY i się kręciły, szły i obracały aż im przypasowało stanąć w 
szeregu bo lubią układy różnakie? ;) 

 

[..] 

http://wordmedia.goutlivres.com/?cat=14
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Znasz Abecadło z pieca spadło i się rozsypało – a potem trzeba było 
je układać – jak Wieżę 
Babel – od nowa i szukać znaczeń i liter i słów o wszystkiego – od 
nowa, bo zepsute i połamane – 

straszna tragedia? 

 

[..] 

 

Nie? 

 

Straszna tragedia… 

 


