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Na drugi tom opowieści traumatycznej o 

Cecylii Grossouris i tych pozostałych wszystkich, nie 

mniej tragicznych, oczywiste… każda tragedia jest 

najtragiczniejsza, każda jedna, nie da się wyróżnić 

żadnych tragedii, oczywiste, każdy wie… 

 

… w każdym razie, trzeba przygotować 

uzupełnienie wszystkiego tego, co jeszcze skrzętnie 

pominąłem w pierwszym tomie komentarzy do 

'Zbrodni miłości' markiza de Sade, a wydało się 

wystarczająco mnie nie nękające, żeby przemknąć po 

powierzchni, nie dając się wciągnąć ponownie na dno 

Tartaru… znowu musiałbym się wygrzebywać, jak 

można zapoznać się z moją drogą z powrotem do 

świata żywych w pierwszym tomie komentarzy do 

'Zbrodni miłości', tj. w 'Cécile Grossouris, Florville et 

Eugenia – Emmanuelle Marquise de Sade stores. How 

to start and how to create the whole. La revue du 

crime d’amour avec l’analyse et des exemples.'. 

 



 

str. 4 

Straszliwe traumy i tragedie, oczywiste, każdy 

wie… 

 

… jak wrócą mi siły po ostatnich boleściach i 

traumach, może wrócę i dokończę wszystkie aspekty, 

które pozostały… zamknie się w czterech tomach po 

200 stron i może mi minie, zobaczymy… 

 

… straszliwe tragedie, nie da się tego przeżyć… 

kurdemol… 

 

Tu znowu o jakimś Pigmalionie, było w Eugenii 

coś wspomniane… nie pamiętam w jakim kontekście, i 

o kimś drugim, obok Pigmaliona, nie pamiętam 

właśnie… 

 

Kojarzę tylko piosenkę od razu, znaną: 'Licking 

Doll' by Cliff Richard, everybody knows, for sure… 

known thing… maybe it was about the wife of 

Pygmalion, who knows? The same talking, singing 

about, anyway… similar at least, can find the same 

things told about, means about the woman made of 

something, dreamed about, not real, not natural one… 

just to love… 

 

Potem zobaczę dokładnie… same tragedie na 

tym świecie… jak tu można żyć w ogóle? 
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… idę stąd, zanim znowu mnie najdzie coś, nie 

dajcie Bogowie i znowu do Tartaru skok… i co potem, 

oczywiste… 

 

… następny tom… nie łatwo wygrzebać się z 

Tartaru skacząc z tragedii uzyskanej na skutek 

poznania nie swojej… a potem i tak już za późno, 

trzeba stamtąd wyjść, a to nie łatwo, zaręczam… 

 

… i nie polecam… 

 

Idąc stąd więc… 

 

Wolę kawę… Boże Święty… 

 

Do widzenia… może kiedyś, zobaczę… trzeba 

być terminatorem, żeby móc przeżyć wszystkie 

tragedie świata… 

 

… same tragedie… idę stąd… 

 

… a potem i tak na pewno zgon… żaden 

terminator nawet nie przeżył tragedii ludzkich, więc 

nie ma szans, jak widać… trzeba by być Bogiem chyba, 

tak… 

 

Hmm… ok, to potem opowiem jak to działa, nie 

mogę zdradzać tajemnic wszystkich od razu, bo nie 
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byłoby zaciekawienia i oczekiwania na zdradę 

wszystkich tajemnic, jak zapowiadano przed wiekami, 

trzeba etapami… oczywiste… 

 

OK. 

 

… idę stąd… 

 

Priorytety, kawa czyli, oczywiste… 

 

Potem wrócę, jak przeżyję… muszę zapomnieć, 

traumy to nie łatwa w życiu rzecz, każdy wie… trzeba 

umieć z tym żyć, lub przeżyć i zapomnieć, oczywiste…  

 

… innych dróg nie ma, chyba, że skasowanie, ale 

nie wiadomo jak, trzeba by zlasować mózg i spokój…  

 

… no tak, hmm… może trzeba wlać do czaszki 

trochę kwasu, albo coś? I wszystko zniknie? Czy 

traumy znikają po skasowaniu mózgu kwasem, albo 

octem?  

 

Jak to się robi? Ktoś wie, jak się kasuje mózg? 

 

Hmm… muszę to sprawdzić, wait… bardzo 

ciekawe… zaoszczędziłbym sobie tyle bolesnego 

bólu… 

 



 

str. 7 

… hmm… no tak… genialne…. 

 

Co kasuje mózg? 

 

[searching…] 

 

DS`. 

NOV.14.2016. 

 

Added comments to Les Crimes de l'Amour par 

Marquis de Sade… after the previous ones… 
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Afrodyta ma śliczną, piękną, okrągłą, dużą 

pupę… śliczne ciało… śliczne włosy, śliczną twarz… 

śliczne plecy, śliczne nogi, śliczny brzuch, śliczne 

piersi, śliczne ręce, śliczny głos, śliczną szyję, śliczne 

zęby, śliczne usta, śliczne gesty… i jest bardzo mądra… 

wszystko śliczne… 

 

Jak można nie zakochać się w cudownej 

Afrodycie… Boże… 

 

… ile trzeba przejść prób w życiu i zadań 

ukończyć śmiertelnie niebezpiecznych… 

 

… a potem i tak powie: 

 

– Ślicznie, mój drogi bohaterku… jaki z ciebie 

genialny, wielki wojownik, odważny… do której celi 

chcesz iść? Możesz sobie wybrać… znaj moją łaskę… 
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– Celi? Przyszedłem pojąć Boginię Afrodytę za 

żonę… przeszedłem wszystkie zadania… nic już nie 

zostało… 

 

– Tak, ale ja nie jestem na zamążpójście… 

 

– Jak to? 

 

– Mogę ci ulepić z gliny, jeśli chcesz… albo 

wybierz sobie jeden z moich posągów… możesz sobie 

wybrać i go kochać… tak, jak mnie… tam, w sali… stoją 

moje posągi, najpiękniejsze na Ziemi… możesz sobie 

wybrać jeden… jest twój… powodzenia… 

 

– Super, ku*wa… do czego mi ku*wa posąg!? 

 

– Nie martw się… tchnę w niego życie… będzie 

jak żywa, prawdziwa, będziesz mógł ją kochać, jak 

mnie… 

 

– No chyba, że tak… a nie będzie znać, że to 

sztuczna? 

 

– Nie powinno być… nie będzie sztuczna, będzie 

taka, jak ja… prawdziwa… 

 

– To w czym będzie różnica? 
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– Hmm… nie wiem jeszcze, pomyślę… 

 

– Ach… dobrze, zgoda… gdzie jest ta sala? Mogę 

sobie wybrać dowolną? Ładne są? 

 

– Ładniejsze ode mnie, zapewniam… 

 

– O… to ciekawe… którędy się idzie? 

 

– Tam, idź… i pamiętaj, nie wolno ci dotknąć 

żadnego z posągów. Musisz się zdecydować i wybrać 

jedną z mnie… tę, którą chcesz… nie wolno ci dotknąć 

żadnego z posągów, inaczej koniec… 

 

– Koniec? Czego? 

 

– Pamiętaj… masz godzinę… 

 

[..] 

 

Asterix wszedł do sali z posągami Bogini 

Afrodyty, oraz posągami innych pięknych kobiet, jej 

służek, znajomych, koleżanek, przyjaciółek, nawet z lat 

dzieciństwa… 

 

… Asterixowi rozjaśniło się świetliście w głowie 

i nad głową i wszędzie dookoła, oczy rozjarzyły mu się 
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miłością, ślina zaczęła ściekać z języka wywalonego na 

dolną wargę… 

 

[..] 

 

– … zostało 45 minut! Pospiesz się! – usłyszał 

Asterix z sali za drzwiami… Afrodyta przypominała o 

upływającym czasie… 
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To zadanie z ręcznikami wypranymi w 

Lenorze nie jest łatwe dla osób z niższych warstw, lub 

sfer społecznych… dla gruboskórnych czyli… chyba, 

hmm… trzeba mieć czułe dłonie, albo nos i wtedy 

pewnie da się wyczuć… 

 

Jak rozpoznać, czy kobieta jest prawdziwa, 

żywa, czy to tylko posąg, albo z innych materiałów, lub 

tworzywa? Hmm… 

 

Asterix miał zakazane dotykać któregokolwiek 

z posągów… miał sobie tylko wybrać na wzrok… 

 

… zostało mu 35 minut… 

 

… jeśli nie zdąży, to koniec… nie wolno mu 

dotykać żadnej z dziewczyn w tej sali, musi wybrać 

sobie na wzrok, zapach, jak chce, może być 

telepatycznie, lub dowolnie, ale nie wolno mu 

dotykać… 
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– … 30 minut! – woła zza drzwi, z drugiej sali, 

Afrodyta… – Pospiesz się, mój bohaterku… za chwilę 

będzie Koniec… 

 

– Czego koniec? 

 

– … pospiesz się… twój czas się kończy… 30 

minut!… 

 

– Boże, kurde, którą mam sobie wybrać, 

wszystkie bym sobie wziął… – zaczął się szybciej 

rozglądać po wszystkich posągach Asterix – … ta jest 

ładna, ta, ta ma super cycki, ta ma super tyłek, ta 

śliczny brzuch, można by sobie pomacać, ech… ta ma 

śliczną twarz… ta jakie włosy… ta ma super nogi, ojej… 

o, ta jakie uda… jakie stopy… a ta… a ta… o Boże! – 

krzyknął Asterix zaczynając coraz szybciej biegać w tę 

i w tamtę i wszędzie dookoła i w różnych kierunkach 

po całej sali, od ściany do ściany, we wszystkich 

kierunkach, jak oszalały, nie mógł się zdecydować… 

 

– … 25 minut… czy wybrałeś już tę z dziewczyn, 

w którą tchnę życie i będziesz mógł ją kochać na 

zawsze, jako swoją żonę?… możesz wybrać jedną z 

nich, tylko jedną… pamiętaj, że nie wolno ci ich 

dotknąć… 
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– … tę, albo tę, tę, nie, a może tę, nie, tę… albo… 

nie… a ta?… może ta… nie… albo ta, nie, inne jeszcze, 

szybko… ile zostało mi czasu… kurde… jedna… czemu 

tylko jedna, za mało czasu, muszę się zastanowić… 

Boże Zeusie Wielki! Jeszcze chociaż z półtorej godziny 

żeby mieć… Czy da się doliczyć jeszcze z 15 minut? Nie 

wiem, czy zdążę się zdecydować!!?? – krzyczy Asterix 

do Afrodyty za drzwiami w drugiej sali… 

 

– … niestety… musisz wybrać jedną i pospieszyć 

się… za 15 minut będzie koniec… zdecyduj się…  

 

… wszystkie są śliczne, piękniejsze ode mnie… 

wystarczy wybrać jedną… każda z nich jest super 

bóstwem, na pewno będziesz szczęśliwym 

małżonkiem swojej przyszłej żony… postaram się, 

żeby wam było dobrze… będziecie szczęśliwi, 

będziecie żyć w siódmym niebie… aż do końca 

waszych dni… wybierz jedną… 14 minut… 

 

– … może ta, rzeczywiście… tu ma wszystko, 

chyba nic jej nie brakuje… chyba trochę za poważna… 

a ta?… trochę może być zła, wzrok krzywy, zadziorny, 

nie, inna, wait… a ta… trochę jak pokraka… ta… 

wygląda na głupią, przynajmniej nie nazbyt mądrą…  

 

… za przeproszeniem, żeby tylko nie obrazić, 

oczywiste, nie o to chodzi… oczywistości… potem się 
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wytłumaczę, jeśli słyszała… no nic, następna… nie o to 

chodzi, oczywiste… potem wyjaśnię, nie to miałem na 

myśli, kurde… czas… ta… hmm… no tak, nie wiem… 

może jest dobra… jeszcze inne… 

 

… tą muszę sobie zostawić na potem do 

sprawdzenia, jeszcze inne, jak innych nie znajdę… albo 

nie… o, wiem… jeszcze raz, po kolei, mogłem się 

pomylić, trzeba obejść każdą po kolei… powoli…  

 

– 10 minut! 

 

– Kurde!!! 

 

– Nie spiesz się, masz jeszcze dużo czasu, na 

pewno już się zdecydowałeś… czy któraś z moich 

posągów jest ci najpiękniejsza? Wybrałeś już? 

 

– Muszę się zdecydować… wszystkie są piękne, 

oczywiste… ile mi zostało? 

 

– 5 minut… 

 

– O Boże!… którą mam wybrać? Którą Afrodyta 

by mi doradzała? Czy mogę prosić o podpowiedź? 

 

– Musisz wybrać sam… nie mogę być potem 

oskarżona przez jakiegoś śmiertelnika o złe 
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doradzanie, to mogłoby mieć straszliwe 

konsekwencje… musisz wybrać samodzielnie… 

 

– A która jest najmądrzejsza? 

 

– Atena… 

 

– … ale ona jest brzydka, ma krzywą twarz… 

 

– To wybierz inną… 

 

– A która jest najlepszą matką i opiekunką, 

chciałbym mieć dużo mądrych dzieci, jak ja i żeby była 

dobrą matką i opiekuńczą i żeby mnie nie wyrzuciła z 

domu, jakby co, ani nie poszczuła i żeby jej nie odbijało 

coś… 

 

– Może Hera ci się spodoba? 

 

– A która to jest? 

 

– Ta obok Ateny… 

 

– Nie, znaczy się tak, ładna, matczyna taka, 

dostojna, spokojna, poważna… chyba jestem za młody, 

potem o tym pomyślę… muszę się wyżyć najpierw za 

wszystkie lata, potem pomyślę o rodzinie… A która 
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jest super kochanką i będzie robiła wszystko, na co 

będę miał ochotę i nie będzie się sprzeciwiać? 

 

– Ta prostytutka w rogu sali… śliczna jest… na 

pewno będzie ci z nią dobrze… na pewno cię nie 

oszuka… szuka tylko swojego Pana, jest bardzo 

oddana… 

 

– Ile czasu mi zostało? 

 

– 1 minuta… 

 

– Jeeeeeeny! 

 

[..] 

 

TBC. 

 

 

… w sumie nie ma co przedłużać ciągu dalszego, 

ani oczekiwania nań… nie ma czasu… 30 sekund… 

 

– Asteriksie! Za 30 sekund musisz opuścić 

salę… 

 

– … jeszcze nie wybrałem… chciałbym jeszcze 

jedną próbę i doliczenie jeszcze chociaż 15, lub 30 

minut… czy da się to jakoś załatwić? 
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– Za chwilę przychodzi Zeus… lepiej, żeby cię tu 

nie było… 15 sekund… 

 

– Nie zdążę! 

 

– 3… 2… 1… 

 

Zapadnia otwarła się pod biednym Asterixem i 

spadł ze szczytu Olimpu z powrotem na ziemię… 

 

– No i kurde koniec, po flakach… mogłem się 

zdecydować… kurde, mogłem wybrać którąkolwiek… 

Afrodyta mówiła, że zapewni nam szczęśliwe życie w 

siódmym niebie… zagłada… i co teraz? 

 

– Zapraszam za mną, zadanie zaliczone… – 

powiedział powolnym, anemicznym tonem, jak zawsze 

i niezmiennie, zasadniczo administracyjnie bezdusznie 

i formalnie, rzymski administracyjny… 

 

– Zaliczone? Nie zdążyłem wybrać, za późno… 

jesteśmy przegrani! Cała Galia na nas patrzyła! To 

koniec! Rzymianie przejmują Galię zgodnie z umową… 

to Koniec! 
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– … nie wybraliście martwego, nieżywego 

posągu, bardzo słusznie… i mądrze… następne 

zadanie… idźcie za mną… 

 

– O kurde… to znaczy, że jeszcze nie 

przegraliśmy? Następne zadanie? Dzięki Ci Boże 

Wszechmocny… skąd mogłem wiedzieć… dobrze, że 

nie wziąłem nawet tej prostytutki w ostatniej chwili, 

zanim minął czas… ale by było… 

 

– … przed następnym zadaniem musicie mieć 

czyste ubrania… co to za plama? 

 

– Która plama? 

 

– Na spodniach… 

 

– Nie wiem, to nic… to… z tych posągów chyba… 

nie powinno być trujące, chyba… 

 

– Dobrze, zapraszam… za mną… – powiedział 

administracyjny i Obelix z Asterixem poszli do 

następnego zadania… 

 

– Same tragedie – wzdychał Obelix… 

 

– Nie łam się… może dadzą nam dzika na koniec 

chociaż… 
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– Burczy mi w brzuchu… 

 

– Następne zadanie będzie w Knajpie pod 

Jeżozwierzem… 

 

– Knajpa! Hura! Jedzenie! Jeżozwierze! – 

krzyknął uradowany Obelix… – … ale zgłodniałem… – 

zaczął biec z wywalonym ozorem na dolną wargę, 

ślina ściekała mu po drodze znacząc drogę do 

tawerny… 

 

[..] 

 

DS`. 

nov.2016. 

Asterix – Tawerna – Next Task… 
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I was reading lately only two stories from 

the book 'The Crimes of love' by Marquis de Sade… 

Florville et Courval ou le fatalisme, or something, and 

about poor, lonely, dad loving Eugenia… poor child… I 

couldn't take it, I got trauma… so much tragedies in 

this world, everywhere, indeed, I still have trauma 

after reading these stories… 

 

… there were no scenes told about in these two 

stories, Florville et Eugenia, which could be associated 

with these genial drawings… 

 

… there were some of these drawings, in the 

book, but I couldn't fit it to the events from the story… 

hmm… 

 

Where are these great scenes drawn from 

exactly? It must be genial book or story… I love such 

stories… 
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What story and in which book tells about these 

scenes? 

 

Such genial scenes drawn, I love it… 

 

I got visions… I see things… my God!… 

 

… so many stories opened immediately in my 

mind, when I saw these drawings… I'm going to fall 

asleep in a second… it works on me this way… no 

chance to escape… like a trap… I've got plenty of 

visions actually… I feel shivers and ecstasies… only if it 

couldn't kill me again, as the previous stories, about 

poor, sad, tragic life of madame Florville Courval and 

about miss Eugenia… poor women, like little children, 

I couldn't take it… I've got trauma back again 

immediately reminding, thinking again about it what I 

read in this 'Crimes of love'… 

 

… actually it changed into new visions… maybe 

there, there is no tragedy, only love, I hope… I must 

find these stories… so much love I see…  

 

… genial are these drawings… I've got chills… 

help… in a moment I'll be down again in the drains 

flowing quickly straightly to Hades or Tartar, then 

again… going slowly up… telling about my traumas got 
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there… to get back to the ground up, to rest… once 

again… too late… 

 

… what story tells about these genial drawings? 

I must read it… saliva I feel in my mouth and other 

genial reactions I'm getting… watching them, these 

pictures… great they are… my God… I must buy myself 

many girls to try it all… 

 

… got to go… cannot take it anymore… always 

and only I cannot win with such things… I'll be 

sleeping in a minute, I feel… dreaming… 

 

Genial… saliva… my God… great are these 

scenes… Gods… 

 

I love it… 

 

… too late… I am IN… 

 

… God… 

 

How to get out of there then, after I finish? 

Hmm? 

 

My God… 
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Genial drawing, I love it… 

 

… it reminds me one of my girlfriends, 

Madeleine… she's great lover… she loves to be set to 

the chains… she loves chains and to be my slave… 

tortured, by me only, cos I know better and she trusts 

me… that's why, it's important to her, only, nothing 

else, to be sure, that she can trust me, nothing else is 

important to her, it is obvious… to her… so she gets, 

what she likes, I also love it, thanks Gods… she knows 

better, as every woman and girl, thanks Gods giving 

twice and more if needed, as needed, as much, never 

less, obviousness… God protect, and help not to do 

bad, Gods thank… girls always and only know better, 

thanks God the Greatest… thanks giving, never 

stopping, for that and for everything and for all at all, 

as is created, only always and forever only, 

obviousness, until the end of time and worlds, and 

then… eternally, obviousness… always, obviousness… 

thanks Gods… I cannot do anything against her, it is 
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obvious, it could be violence, violence is forbidden, 

everybody knows, thanks Gods. Must be this way, 

obviousness… Gods thanks… 

 

She loves it… 

 

I love it as much and more than she does even…  

 

… thanks Her and thanks Gods… 

 

… thanks God… 

 

… time to set the chains… 

 

… and coffee… thanks me… wait… 

 

DS`. 

 

New visions appeared… so much, many, 

plenty… I've got trauma… I'm starting to go back again 

to my life there, then… Gods… 

 

… how does it work?… it's for real!… 

 

… I hope I could get back, after I finish, wait… 

 

So much traumas in this world… I love it… 
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… she waits, wait… 

 

 

 

About Madeleine – continuing stories from the 

Cecylia Grossouris stories… 

 

 

Poor suffering Madeleine, I must help her, she 

cannot suffer, poor woman… wait… she calls me… she 

knows she shouldn't… she'll get the punishment… 

wait… I'll be back… – I'm coming! You were told not to 

shout… – Yes… I'm sorry… – Relax… all will be fine… 

you'll get the punishment… you know for what? – Yes, 

I am sorry… very, very sorry… – I know you're sorry… 

prepare… – Please, no… – Do not say a word… – Yes… – 

You were told… will be painful… – Yes, I know… – 

Realx… 

 

[tbc]. 

 

The ceremony began… she loves it so much… – 

Noooooooo! – You were told to be silent…. – Yes, I 

know… I am sorry… – … 

 

de Sade stories and drawings – classics 
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Only traumas and the tragedies 

everywhere, everywhere… only always… 

 

How to survive… 

 

… walking there, or there… searching for the 

freedom, searching for the exit and the last door, 

opening the world, to come inside…  

 

… or to go out into… somehow from this dark 

places… where I do travel through my whole youth… 

 

… how to escape from these dungeons 

everywhere, wherever to look, wherever to go… 

 

… darkness and the dungeons everywhere… 

anywhere to go… 

 

… darkness everywhere… and the dungeons…  

and nothing else, but fear and the passages… and 
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nothing else, but darkness and the dungeons… and 

dreams… and dreams everywhere… 

 

How to find the way out of these passages?… 

 

[..] 

 

– Hello? 

 

– Oh, hello… who are you? 

 

– I am Him… 

 

– Who? 

 

– You were waiting for me… 

 

– Who? Me? For you? 

 

– You were dreaming about me… 

 

– Me? I? Who are you? 

 

– I am this one, who you were looking and 

waiting for… 

 

– … can you tell me your name? 
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– How do you think? 

 

– I don't know… 

 

– You will… come with me… 

 

– Where to? 

 

– I'll show you the way… 

 

– I try to find the exit… 

 

– I'll lead you… showing… come… 

 

[..] 

 

– Aren't you bad someone? Who are you 

exactly? 

 

– You should recognize me… 

 

– I do not… 

 

– Will be time… you will… come… 

 

[..] 
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– How many of such as me you rescued in your 

life? 

 

– Many… 

 

– Why do you do that? 

 

– I like girls… 

 

– Don't you do anything bad to them? 

 

– No… I couldn't… I accept no violence, I 

protect… 

 

– Why are you doing that to them? 

 

– I told you… 

 

– What do you have in exchange? 

 

– Nothing… 

 

[..] 

 

– You can go… the door is open… in a minute, 

will be closed again… go… 
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– Are you staying there? Aren't you coming 

with me, to the outside world? The sun shines… the 

world is open… we found the exit, at last… 

 

– Go… the door will be closed in a second… 

 

– Why are you… 

 

– RUN! 

 

[..] 

 

… can go back again… another girl there 

somewhere waits… it's time… first coffee, wait… 

where did I leave my coffee and sugar and milk 

again?… I have to rest… no time to lose… have to go, 

before she dies here… 

 

… run… 

 

… the dungeons are so easy to know them… to 

find the exit… 

 

… they cannot do it by themselves on their 

own… not easy it is to find the exit and the ways… why 

cannot they find by themselves?  
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… are they blind or something? Hmm… no time 

to think about… another girl is going nowhere, there… 

 

… searching, looking for the exit… examining 

the passages and the ways… in darkness… 

 

… run… 

 

… before she dies there… 

 

… another one again… God help them… 

 

… running so there, as always, to help, let the 

God lead me… 

 

… as always… 

 

[..] 

 

Then they again will blame only me, as always 

everyone and everybody did… 

 

… as always, only, everyone, blaming, only me is 

guilty always, then, as always, for everything… for 

anything… 

 

… I hope they won't hate me…  
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… if they could only understand… 

 

… I only help… nothing else… 

 

… anyway, they'll kill me then, in the end… as 

always… never other way can be… 

 

… why? 

 

They for sure know… they for sure have billions 

words to explain it… as always… so must be, as they 

know, always better and only… 

 

… but it changes nothing, obvious it is… have to 

run again, as always… 

 

… only helping on my way… traveling these 

dungeons… to the end, until I'll be killed… 

 

… until could help not anymore, anyone… 

 

… what then? 

 

… another one will come… as always… to help, 

as till now… 

 

… so… 
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… run… 

 

 

 

de Sade – recovering nov2016 

 

Super, coś się udaje znaleźć o biednym Panu 

markizie de Sade… 

 

Całe szczęście, myślałem, że wszyscy go 

nienawidzą za coś… 

 

Muszę odzyskać Jego zaginione i zniszczone 

rękopisy… muszę sobie doczytać… podobno Jego syn 

zniszczył wszystkie notatki… jak tak można? 

 

To tak, jakby moje notatki z całego życia ktoś 

chciał zlikwidować z istnienia, no załamka i chamstwo 

by to były, oczywiste… nie można tak robić, każdy wie, 

oczywiste… straszne chamstwo by to było… tak się nie 

robi, oczywiste… a jakby komuś tak zlikwidować 

wszystko, co jego? Jakby się czuł, he? Oczywiste, 

prawda? No właśnie… 
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Syn Pana de Sade musiał być złą osobą bardzo… 

niech teraz napisze wszystko od nowa, jak zniszczył… 

inaczej będzie miał karę… i nie przestanie mieć kary, 

dopóki nie odda wszystkiego 100%, co znikło po Panu 

markizie de Sade. Ma wrócić 100%. 

 

… dopóki nie wróci, będzie kara… bardzo 

będzie bolało… bardzo… 

 

Najpierw przejrzę sobie to, co zachowano… 

potem zapytam o resztę… do ostatniego skrawka 

papieru i ostatniego kamienia, deseczki, posadzki, 

dzbanka, cegły, dokumentów archiwizowanych, 

pozostałych po Bastylii w XVIII wieku, a potem 

odwiedzę wszystkich z rodziny i znajomych Pana de 

Sade, którzy jeszcze się ostali we Francji i 

gdziekolwiek się ukrywają na świecie do ostatniego 

pokolenia, które jeszcze tu gdzieś jest na Ziemi, czy w 

kosmosie nawet… 

 

Polecam znajdować wszystko czym prędzej, 

ZANIM przyjdę zapytać… i szukać sam. 

 

Na pewno odzyskam nawet rzeczy spalone, 

wrzucone do Sekwany, wrzucone do dołów, do 

ścieków, do piwnic, wszędzie, gdzie cokolwiek chciano 

wrzucić, żeby zniszczyć… spalone na popiół też 
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znajdę… najpierw popiół… 100% muszę mieć z 

powrotem… ani odrobinę mniej, oczywiste… 

 

Wszyscy lekarze, którzy pilnowali i prowadzili 

Pana de Sada zostaną powieszeni i oskórowani 

żywcem z podtrzymywaniem życia jak długo się da… 

jak w Wandei… wszyscy z ich rodzin i pokoleń do 

ostatniego… dopóki nie oddadzą archiwów Akt 

Medycznych i pozostałego wszystkiego, co posiadają, 

lub nie – to też trzeba zwrócić 100%, aż będzie 

zwrócone 100%, nie wcześniej zakończę katowanie 

edukacyjne, oczywiste… do ostatniej notatki… 

wszystko 100%… potem będą przesłuchani… 

 

Nie ma szans, żeby ktokolwiek został 

pominięty. 100%. 

 

AmenDS`. 

 

Polecam zbierać wszystko, co się ma… zanim 

przyjdę… 

 

I pilnować, żeby nie zginęło… 

 

NOV.20.2016. 

 

Recovering and finding ALL 100% what 

remained and not remained UNTIL gathered ALL 
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100% by and connected with – Marquis de Sade – in 

the whole world. 

 

Searching… 

 

UNTIL found ALL 100%. 

 

RUN 

[] 
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Później trzeba wydać tę publikację w 

trzech językach, żeby zachować konwencję… angielski, 

francuski, polski. To potem… będzie współczesny, 

XXI–wieczny Kamień z Rosetty, wyryję go sobie na 

Skale i postawię pieczątkę, tak, to super pomysł, lubię 

to… zostanie na wieki w Bibliotece Narodowej w 

Warszawie, w Aleksandryjskiej, Paryskiej, Chińskiej, w 

Londynie i do Ameryki w razie czego jedna kopia, 

gdyby tam chciano odkopywać zaginioną cywilizację 

potem… i do Australii jedna, do kangurów, żeby 

bezpieczne było, jak północna półkula zniknie… to już 

proste będzie, to potem, najpierw treść, oczywiste, 

priorytety… 

 

De Sade a du etre un maître… mon style, 

brillant… avec une telle personne pouvait 

communiquer et rire a la fin du monde, a des niveaux 

suffisants pour s'amuser pendant une longue période 

de l'éternité… jusqu'a l'ennui, probablement… compte 

le niveau, évident c'est, que l'ennui n'était pas… pas 
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facile au monde de trouver des personnes intelligentes 

au niveau du minimum a la conversation intéressante, 

évidente… il faut regarder au propre mort, surement, 

évident, tout le monde sait… de Sade est OK. J'aime, 

avec lui pourrait parler comme avec un homme 

intelligent… intéressant, j'ai besoin de plus de 

vérifier… si ce n'était pas moi alors? Ma biographie de 

la période de 1764 coincide avec ces temps, je dois me 

rappeler… mais ce serait une explosion… de me lire en 

disant que chercher quelqu'un au niveau de la 

conversation, trouver quelqu'un, qui pourrait vérifier, 

s'il est assez pour… voir ce qui est lu… nous verrons… 

j'espere que ce n'est pas moi au dix–huitieme siecle?… 

je serais brisé psychologiquement avec la peur, au 

début, alors, je rirait pour les prochaines éternités, me 

retrouver vivant apres des années… intéressant, je 

dois vérifier par curiosité… certainement je 

reconnaîtrai… ou est la biographie de de Sade?… 

 

de Sade had to be a master… my style, 

brilliant… with such a person could communicate and 

laugh to the end of the world, at levels sufficient to 

have fun for a long time of the eternity… until 

boredom, probably… counts the level, obvious it is, 

that the boredom was not… not easy in the world to 

find intelligent persons at the level of minimum to the 

conversation interesting, obvious… need to look to the 

own death surely, obvious, everyone knows… de Sade 
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is OK. I like, with him could talk like with an intelligent 

man… interesting, I need more to check… if it was not 

me then? My Biography from the 1764 period coincide 

with those times, I must remind myself… but it would 

be a blast… to read myself, saying that looking for 

someone at the level of the conversation, finding 

someone, whom could check if suited… seeing what is 

read… we'll see… I hope it's not me in the eighteenth 

century?… I would be broken psychologically with 

fear, in the beginning, then I would laugh for the next 

eternities, finding myself after years, living… 

interesting, I have to check out of curiosity… certainly 

I will recognize… where is the biography of de Sade?… 
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Czy są jakieś inne tłumaczenia na polski tej 

książki 'Zbrodnie miłości' de Sade'a? 

 

… jeśli nie, to sobie sam przetłumaczę i wydam 

po polsku własne tłumaczenie autorskie, z wersją po 

francusku i po angielsku, też sam sobie przetłumaczę – 

w jednym wydaniu – no i inni najwyżej będą mieli 

traumę, to nie muszą kupować, oczywiste… 

 

Będzie w trzech językach: 

 

Zbrodnie miłości 

The crimes of love 

Les crimes de l'amour 

 

tłum. PL: Dariusz Smakulski 

tłum. EN: Dariusz Smakulski 

wer. FR: Alphonse Donatien Markiz, etc. de 

Sade. 

 



 

str. 42 

I OK. 

 

Ładne wydanie będzie… trzyjęzyczne i mam 

spokój na wieczność. 

 

Nie będę miał traum dodatkowych, innych, niż 

wynikające z treści książki… ok, super. C'est décidé… 

potem sobie przetłumaczę raz i spokój… 

 

Kto ma prawa do publikacji tej książki w 

angielskim, polskim i francuskim? 

 

Tekst Zbrodni miłości w języku francuskim jest 

public domain? 

 

Czyli wystarczy sobie wydać po francusku 

samodzielnie i już? 

 

Nikt nie będzie chciał, żeby mu płacić za to? 

 

Byłoby super… 

 

Miałbym na zawsze we własnym wydaniu i to 

w trzech wersjach językowych: PL, FR, EN. 

 

No genialne… 

 

Gdzie to się sprawdza? 
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DS`. 

NOV.19.2016. 

 

tmp notes to Crimes of love – translating to 

Polish and English to publish the stories by myself. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 44 

 

 

 

 

Erotyzm w malarstwie – o nawiedzonych 

dziewicach… 

 

Very interesting view. I know such kind of 

women… if she looked this way, she must had been 

psychodelic kind, like typical lonely, out of the reality, 

emotional and religious young women, which have 

only own thinking ways and visions and problems 

with living in the society, in the group, as one of some 

or many, outsider kind of, typical religious young girl, 

which MUST be insane in the end. Her face tells and 

shows that. To jest ten Polski site, strona znaczy się?  

 

Przepraszam, bo podpis był po angielsku, 

myślałem, że to jeden z tych innych, co przeglądam, ale 

czad… przepraszam. No nic, Maria Magdalena, 

wygląda na psychiczną, młodą dziewczynę ze wsi, 

typową, co jest religijna, z takich 'psychicznych 

nawiedzonych' – typowe, każdy takie zna i się ich boją 

wszyscy, po twarzy widać, potem wyją, wzdychają i 
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mają wizje, typowe dla religijnych dziewic, potem są 

blade, zimne i umierają palone na stosach jako 

psychiczne dziwki, doszczętnie bez świadomości, 

każdy się ich boi, bo żyją w tych swoich wizjach i 

wzdychają, mówią poezje i gadają z jezusami, bogami, 

apostołami i innymi duchami, diabłami i potworami i 

na koniec suchoty, jak w Anielce, czy w jakiejś noweli o 

typowej dziewczynie suchej, biednej ze wsi, co umiera 

blada, to ją do pieca wkładają, żeby się rozgrzała…  

 

… straszne to jest, a nie można im pomóc… albo 

ta w Szaleństwach Panny Ewy, matka ją męczyła, żeby 

wyglądała, jak ta na obrazie… żeby nie chorowała…  

 

… potem mają same objawy, jak nawiedzone, 

psychiczne dziwki, jak w Egzorcyście z 1972 roku, bo 

przecież są młodymi dziewczynami i tylko powinny 

chodzić z ludźmi ze swojego wieku i mieć chłopaka i z 

nim sypiać i od razu są zdrowe, a jak nie mają 

chłopaka, to od razu nawiedzone i efekty są typowe, 

zawsze takie same, oczywiste, a efekty drastyczne, że 

naturalne, typowe, codzienne, zwyczajne, u każdej 

dziewicy są takie same, bo tak to działa, oczywiste, 

każdy wie, to w tym genialnym filmie edukacyjnym, 

który pokazuje, że w młodym wieku OD RAZU trzeba 

mieć z kim uprawiać seks, albo przynajmniej mieć już 

chłopaka z planami na seks, bo inaczej 100% 

gwarantowane wizje, horror i Egzorcysta 1972. Super 
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melodia tam jest… i od razu wiedźma, potem stos, 

oczywiste… nie istnieje lekarstwo, oczywiste… 100% 

nie ma zmiłuj, żadnego lekarstwa, albo ktoś uprawia 

seks, albo jest czubek z wizjami i zdycha w torturach 

jako nawiedzony, no i tyle, zawsze śmierć w torturach 

jako nawiedzony z horrorami w głowie przed oczami i 

głosy potem się ma, apostołowie zaczynają wzywać i 

opowiadać, horrory najgorsze na świecie, nie ma 

gorszych dla dziewic, oczywiste… no i potem śmierć z 

tępymi oczami wpatrzonymi gdzieś w kosmos w dal, 

jak ta na obrazie właśnie… i onanizuje się w myślach, 

myśląc o jezusie, krucyfiksem pewnie, żeby czuć mękę 

chrystusa, oczywiste… no psychiczna… wystarczy 

spojrzeć na twarz…. śmieszne… albo tragiczne 

kosmicznie raczej, no wystarczy spojrzeć, jak widać, 

straszliwe tragedie… potem będzie krzyczała, że 

diabeł ją gwałci, potem jezus, potem apostołowie, 

potem nawet jej rodzona matka, potem ksiądz, potem 

Szatan i inne diabły… potem będzie się przed tym 

broniła z nożem, albo nożyczkami w ręku i potnie 

sobie krocze i twarz i uszy, wszystko… i tak 100%, aż 

do zgonu… typowe… straszne to jest… i zrobią ją 

męczennicą na koniec… ale śmieszne… śliczny obraz… 

genialne… straszliwe tragedie, nie da się tego przeżyć, 

oczywiste… lepsza śmierć… amends`. 

 

Oczywistości…  
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… jak na wyspie Patmos. Może ten św. Jan od  

apokalipsy też miał wizje, bo z dziewczynami nie spał?  

 

Jak się nie sypia, to od razu ma się wizje, 

oczywiste… nie dziwne, że same apokalipsy potem się 

widzi i krew i szarańcze, zagłady, bestie, Nazgule…  

 

… straszne to jest… i pewnie wyją tylko i rżną i 

zabijają i ogień i pożoga… no nie dziwne… też mu 

kobiety brakowało, sam na wyspie żył podobno, a jak 

się onanizował, to myślał o horrorach i mękach, 

zamiast o dziewczynach, kwiatach i raju… no i stąd… 

straszne to jest… 

 

… albo ta Emily Rose, jakiś czas temu, na czasie 

akurat… wystarczy spojrzeć na jej twarz po jej śmierci, 

straszne rzeczy musiała widzieć przed oczami, że jej 

zostało widoczne po śmierci nawet, no nie dziwne, 

naturalne wszystko, oczywistości… 
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Takie to było dzisiaj poruszające przeżycie 

duchowe, kiedy zobaczyłem tę biedną Panią w nocy, 

jak przeglądałem strony pornograficzne z erotyzmem 

w malarstwie, że aż mi trauma została… nie mogę tego 

przeżyć, śniły mi się potem w nocy same nagie 

dziewczyny, wszystkie chciały być moimi 

dziewczynami i żeby tak się stało, oddawały mi swoje 

majtki… to był genialny sen… tyle dziewczyn 

oddawało mi swoje majtki, że jeszcze mam wizje przed 

oczami, nie zdążyłem zauważyć w tych wizjach 

sennych, które to były dokładnie, z tych, które znam…  

 

Każda miała swoje własne uzasadnienie i 

samodzielnie, z woli własnej, nieprzymuszonej, 

wiedziała, co robi i że chce ze świadomej decyzji 

własnej i to było szczere i chyba stąd ten sen musiał 

być taki genialny, czułem się jak w raju szczęśliwy… i 

to nie były majtki z szafy jakieś, aby na sztukę, 

symbolicznie, ale zdejmowały te, co miały na sobie i 

wtedy czuły prawdziwą miłość i swoje oddanie 
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prawdziwe, niekłamane, szczere i zdecydowane 

samodzielnie przez się, każda z osobna, jak sobie sama 

podejmowała decyzję po swojemu wiedząc, zupełnie 

niezależnie i wiedziały, co robią, bo tak chciały… no i 

to było genialne… dla mnie raj prawdziwy, jedyny 

możliwy istniejący, inne nie istnieją, oczywiste… tylko 

żyć wiecznie, Boże… 

 

Ale miałem sny… będę się o to modlił teraz 

codziennie, aż do swojej śmierci i potem nawet… żeby 

było realne, a nie w snach tylko… 

 

Świat to piękne miejsce… skąd ten obraz się 

wziął na tych stronach o malarstwie erotycznym? 

 

Dostałem takich wizji, że teraz nie chcę mieć 

innych… trauma wieczna, normalnie… 

 

Czy tak działa religia? 

 

Ale to ciekawe… zacznę być wierzący niedługo, 

coś czuję, bo jeszcze mnie trzyma… ale genialności… 

 

DS`. 

NOV.20/21.2016. 

==== 
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Będę musiał o tym napisać książkę… o swoim 

raju wymarzonym, tak, to genialne… powiem, że ten 

obraz mnie natchnął i to sprawa religijna, między mną, 

a Istotą Najwyższą, jak zwać, tak zwać, mniej więcej 

wiadomo o kogo, lub o co chodzi, oczywiste… o to 

właśnie, chcę iść do Raju, zdecydowałem… 

 

Muszę o tym opowiedzieć… 

 

Nazwę tę książkę 'Moja wizja raju 

prawdziwego…' – tak, to genialny tytuł… 

 

Muszę wziąć wolne z pracy przez to, akurat 

święta, ale super, w święta będę sobie marzył i pisał, 

dobry czas… przy choince… znowu mnie naszły 

wizje… ale świat to piękne miejsce… 

 

I kawa jeszcze, żeby tam nie zabrakło i mleko i 

cukier i papierosy… OK. 

 

To jest od czego zacząć… będę miał genialny, 

idealny Raj… własny, żeby mi nie mówili, że mam 

płacić za czyjeś, oczywiste… 

 

Nikogo nie wpuszczę, postawię Bramy… o, i 

już… ale będę sobie spał i robił, co chciał… no 

genialne… muszę mieć tam dużo dziewczyn… i majtek, 

ale to będzie czad… 
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… już teraz za późno… nie zrezygnuję… raj to 

dobry cel życia… zbożny… czas iść… 

 

Druga część książki będzie się nazywała 'Moja 

droga do raju' i tam opiszę, jak doszedłem do raju, 

który sobie wymarzyłem w Tomie I. 

 

Tak, genialne… muszę iść spać, żeby mi się 

znowu przyśniło wszystko w szczegółach… nie mogę 

uronić ani szczegółu… 

 

Dobranoc. Potem opowiem… 

 

Wait… 

 

Ale w raju musi być super… Boże!… 
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Jeśli nie znajdę żadnych innych tłumaczeń 

dzieł de Sade'a, niż te znane, czyli chyba jedna, czy 

dwie osoby w sumie na świecie tłumaczyły te 

opowiadania w całości na język polski… 

 

… no to moje tłumaczenia będą pierwszymi w 

historii świata… bardzo ciekawe… 

 

Przetłumaczę sobie cały komplet wszystkiego, 

co istnieje po Panu de Sade na język polski i pójdzie mi 

w papiery historyczne na wieczność… 

 

Super, lubię to… 

 

Potrzebuję miesiąc pewnie… 

 

Ile jest tych książek w sumie? 

 

Jedno opowiadanie typu o Florville czy o 

Eugenii, jak w Zbrodniach miłości, tłumaczy się w 
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jeden dzień… czyli 30 opowiadań tego typu w 

miesiąc… 

 

OK, to ze dwa miesiące i mam własne 

tłumaczenie całości de Sade'a. Lubię to. 

 

Potem będą siedzieć wiekami i analizować… 

śmieszne, no nie? 

 

Filologowie polscy, francuscy, czytelnicy, 

naukowcy, będą musieli korzystać i jeszcze do tego 

będą zaciekawieni… śmieszne… 

 

Na święta sobie przetłumaczę kilka 

opowiadań… ale będą mnie nienawidzić znowu, jak 

zawsze, oczywiste… przyzwyczaiłem się, nie mój 

problem, oczywiste… he, śmieszne… 

 

Ciekawe ile jest tych opowiadań, super się 

czyta… trzeba czytać po francusku i od razu pisać po 

polsku. Tyle, co się czyta, tyle trwa tłumaczenie, to 

chyba nie długo, no nie? 

 

Hmm… ok, to w święta… będzie więcej czasu, 

lubię to… 

 

DS`. 

NOV.23.2016. 



 

str. 54 

 

 

 

 

To może być chyba dobra strona, coś mi się 

wydaje, w tematyce poszukiwanej ostatnio… 

 

Kiedyś już znalazłem, ale jeszcze nie było czasu 

przejrzeć dokładnie… 

 

Ktoś tu mówi o biednym Panu de Sade, tak, jak 

ja, czyli 'biedny Pan de Sade', to może być dobre 

pewnie… ja wiem, dlaczego tak mówię i można to 

samodzielnie wywnioskować, czytając moje 

komentarze i publikacje, że oczywiste się to staje, 

oczywiste…  

 

… pewnie mnie nienawidzą za to, oczywiste… a 

błędnie, chociaż nie wiem w sumie, przy 

prześmiewczości różnie jest, lub bywa, generalnie, 

zależy, oczywiste… hmm… no właśnie, nie jest to 

chyba oczywiste wprost… 
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Teraz zastanawiam się, kto mnie naprawdę 

może nienawidzić, bo o tych, o których mówię, że 'na 

pewno mnie nienawidzą znowu', to akurat również ze 

śmiechem raczej za każdym razem, kiedy tak mówię, 

oczywiste… nie w tym znaczeniu, oczywiste… raczej 

mówiąc, że się mnie nienawidzi, mam na myśli 'no 

psychiczny, naprawdę, no proszę zobaczyć, co on 

pisze, no kurde…' – np. a propos 'biedny Pan de 

Sade'… no psychicznym trzeba być, żeby tak pisać, 

oczywiste… no więc zawsze mam podwójny śmiech, 

albo wielokrotny nawet, im bardziej mnie nienawidzą 

za to, co opowiadam, więc jedynie skala śmiechu i 

radości w górę, nigdy inaczej, oczywiste, bo ci, co 

akurat naprawdę mogą mnie nienawidzić, to już 

zupełnie skala skacze na max, jak w termometrze i 

dalej się nie da, brakuje skali, no właśnie, stąd co by 

nie było i jak, zawsze i jedynie mam 100% ubaw, 

oczywistości, no właśnie… a najwięcej dają mi go 

właśnie ci, którzy naprawdę i niekłamanie mogą mnie 

nienawidzić, oni dają mi max od razu, no i to jest 

najgenialniejsze, oczywiste… reszta po prostu śmieje 

się, nie dowierzając, razem ze mną, jak widać, mówią 

'no psychiczny, proszę zobaczyć, no jak można coś 

takiego w ogóle wymyślić i opowiadać…' – ci bardzo 

mnie lubią akurat, strasznie nienawidząc, no bo co 

mają powiedzieć, oczywiste… jak tak można, prawda?  
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To z oburzenia pewnie, oczywiste, też bym się 

oburzał, oczywistości, niedowierzanie, no naprawdę…  

 

Straszne to wszystko, oczywiste…  

 

… też bym się załamał, jakbym coś takiego 

czytał, nie do pomyślenia, oczywiste… i nie mogą 

przestać czytać, oczywiste…  

 

… ale nigdy nie dają mi aż takiej radości, jak ci, 

którzy naprawdę mnie nienawidzą i chcieliby mnie 

zabić nawet, gdyby to było możliwe, ci są super max 

absolutni ostatecznie jak narkotyk radości i nie ma 

szans, żeby nie działali zawsze, nigdy się im nie 

zmienia, więc mam radość wieczną, super, no nie?  

 

No i właśnie… hmmm… 

 

A tu jakiś z Autorów napisał nawet książkę ze 

słowem 'biedny' w tytule, a propos biednego Pana de 

Sade. 

 

No genialne… muszę to poprzeglądać 

wszystko… bardzo ciekawe… 

 

Musi tu być dużo ciekawych rzeczy na pewno… 

 

Bardzo ciekawe… 
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Wszyscy męczą biednego Pana de Sade… 

 

Straszne tragedie, nie da się tego przeżyć, 

generalnie, oczywiste…  

 

… każdy wie… 

 

No nic, priorytety, kawa najpierw… 

 

Pan de Sade poczeka, na pewno mu się nie 

spieszy, wait… dzięki… 

 

DS`. 

NOV.23.2016. 

 

[tbc]. 

 

Comments to de Sade and to comments to de 

Sade found. 
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How can the woman read this way? Why 

the breast is out of the blouse? It gives more pleasure or 

something, reading? Funny… maybe she's reading the 

Story about Julia and Julietta by de Sade? Her chicks are 

red, like young roses, and she nearly touches her ear, but 

the neck rather, she must be interested in the lecture, 

very nice view, I like reading women and girls, when 

they are interested for real… very nice reader, I like her, 

and the books also, of course, books are great to read 

them, I love to… 
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U Niemców chyba nie zdarza się nic 

takiego ładnego, jak tu się pokazuje, to inne rasy są, 

germańskie… co by nie było, ta Pani i tak musi być zła, 

zasadniczo, oczywiste… na pewno tylko oszukuje, robiąc 

miłą atmosferę, nie wolno nigdy ufać Niemkom, każdy 

wie, oczywiste, same morderczynie, oczywistości… 

 

… trzeba uważać zawsze i nie dotyka się Niemek, 

każdy wie, oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 60 

 

 

 

 

Ciekawe, czy ta dziewczyna ma majtki?  

Śniło mi się dzisiaj, że wszystkie dziewczyny 

oddawały mi swoje majtki, najpierw je zdejmowały 

przy mnie, uśmiechnięte takie wszystkie i dawały mi 

te swoje majtki, to był genialny sen… jak w raju 

jakimś… to z miłości do mnie to było wszystko, tak to 

czułem, Boże… 

 

Jeszcze mi pachnie… nie wiem czym, ale super 

to było… dostałem wizji religijnych i postanowiłem 

zostać duchownym… 

 

Same pyszności i zapachy teraz czuję 

wszędzie… jak w raju… i ambrozje nawet, chociaż nie 

wiem, co to jest, ale tak mi się zdaje… bo ładnie 

bdżmi… chyba… kojarzy się z wyspami rajskimi 

jakimiś, w tym sensie bdżmi… 

 

… muszę opisać swój raj… już mam pomysł na 

tytuł 'Mój raj wymarzony'… nawet drugi tom już mi 
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przyszedł do głowy: 'Moja droga do mojego raju 

wymarzonego' – tu opiszę, jak realizowałem i 

zrealizowałem swój raj wymarzony z Tomu I. 

 

Rano mnie tak naszło natchnienie… miałem 

super sny… jeszcze mnie to męczy, jak to nie minie, to 

będę musiał z tym żyć do końca świata chyba, Boże…! 

 

… ale to genialne… wyrzucą mnie z pracy przez 

to… to nic… priorytety, oczywiste… 

 

Jeszcze kawa… 

 

Ale mnie natchnęło, super duchowny obraz 

wczoraj widziałem, to dlatego chyba, tak, na pewno… 

 

… o jakiejś Maryi Magdalenie, podobno była 

dziewicą, może to stąd, nie wiem, nie znam się, 

dopiero poznaję… 

 

… raj może spotkać człowieka wszędzie, kto by 

pomyślał… 

 

… nawet na stronach pornograficznych z 

malarstwem, no genialne… 

 

Muszę więcej poszukać… 
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Malarstwo – raj – erotyzm w sztuce – pyszności… 

 

 

Lizanie głowy węża Kundalini, nie łatwa 

sztuka obudzić węża Kundalini, ale jak już się uda, to 

orgazmy nie mijają już nigdy potem, mogę nauczyć, 

umiem i znam się na tym, profeska. Mogę dać 

instrukcje, jak zrobić to nawet samodzielnie, jeśli ktoś 

nie ma partnera, lub partnerki, nie ma lepszych 

orgazmów, niż po obudzeniu węża Kundalini, zmienia 

się człowiekowi całe życie jakościowo, umysł, ciało, 

dusza, wszystko… i nie da się cofnąć… nie trzeba się 

bać, bo to na własnym poziomie działa przemiana 

jakościowa, więc nie ma obawy, że ktoś może być nie 

przygotowany, albo coś, ze względów filozoficznych, 

czy psychologicznych… chociaż nie wiem, bo jak 

niedorozwojowi zmieni się poczucie rzeczywistości, to 

zawsze różnie bywa w sumie… jak zawsze z 

niedorozwiniętymi umysłowo, potem dostają 'zajoba' i 

weź uspokój menela, oczywiste… ale akurat tak jest 

zawsze, więc najwyżej szybciej powymierają wołając 

Boga i Raju… i zgon…. no i super…. no tak, to w sumie 

każdy sam odpowiada za siebie i bardzo dobrze…  
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… super rzecz, warto znać tę sztuczkę, to jak w 

tej piosence Queenów 'Kind of Magic', nieźle 

przemienia mózg, nie da się cofnąć… potem już tylko 

świadomie i w świetle się idzie przez życie, warto, ale 

nie wiem jak z tymi upośledzonymi właśnie, jak im się 

przemieni… hmm… mógłby być horror… 
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Już wiem chyba, dlaczego zawsze wszystkie 

dziewczyny mnie tak uwielbiają i nigdy im nie 

przechodzi, nie ma szans, oczywiste… 

 

… dopiero sobie uświadomiłem, że wszystkie 

dziewczyny i każdą jedną zawsze i wyłącznie traktuję 

niezmiennie jako dziewicę, której nie można i nie 

wolno urazić, ani zranić, ani zrazić, ani obrazić, ani nic, 

co nie byłoby wskazane, oczywiste… ale jednak bardzo 

lubiąc, że aż ślina, oczywiste… na samą myśl nawet, a 

może przede wszystkim nawet, no właśnie… 

 

… to bez znaczenia, czy dziewczyna, czy 

kobieta, jest dziewicą, czy nie, dla mnie zawsze jest 

dziewicą ze wszystkimi przynależnymi jej cnotami i 

wartościami, oraz nawet obowiązkami i wszystkim, 

więc może to dlatego? 

 

… nie ma dla mnie różnicy przy traktowaniu 

dziewczyny, czy jest prostytutką, matką, czy 
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nastolatką dopiero, czy nawet nie wie, o czym mowa i 

patrzy się dopiero, nawet nic nie mówiąc, bo nie 

rozumie jeszcze, ani nic… dla mnie wszystkie 

dziewczyny, czyli to, co jest dziewczyną, jest zawsze 

tylko i wyłącznie nietykalną dziewicą, oczywiste… 

 

… no i właśnie, może to stąd? 

 

Potem wszystkie się we mnie zakochują, nie ma 

znaczenia wiek dziewczyny, oczywiste… i nie ma 

szans, żeby to się zmieniło kiedykolwiek, nie istnieje 

sposób, oczywiste… miłość jest jedynie wieczna, 

oczywiste, no a że akurat we mnie się zakochują, no to 

chyba może dlatego, że mnie kochają, no nie wiem w 

sumie, skąd mam wiedzieć, oczywiste… 

 

… ale skoro już mnie ktoś pokocha, jakaś 

dziewczyna, znaczy się, no to przepadło… na pewno 

już jej nie minie nigdy 100%, nie ma szans… choćby się 

broniła obojętnie jak i jak długo, przez wieczność 

nawet, nie da się, oczywiste… 

 

To chyba miłość tak działa, bardzo ciekawe… 

 

Muszę to sprawdzić… albo zapytam ich… nigdy 

ich nie pytałem w sumie, nie chciałem urazić… Hmm… 
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Ciekawe… Boże… gdybym miał wykarmić tyle 

dziewczyn na Ziemi… kto miałby je niby karmić, skoro 

kochają mnie? Tragedie by to były totalnie tragiczne, 

oczywiste… przecież muszą jakoś żyć… hmm… 

 

Muszę mieć dużo pieniędzy… inaczej zawsze 

byłyby tragedie, bo mnie by musiały kochać i nie ma 

zmiłuj, a musiałyby chodzić po jedzenie do innych i po 

przeżycie, ale by to było straszne, kazali by im 

wybierać… potem ultimata, warunki, straszenia, albo 

ja cię utrzymuję, albo ten Pan, on czyli, ten, o którym 

mowa… musisz się zdecydować, oczywiste… 

 

No i załamka… ile kobiet by musiało cierpieć na 

Ziemi przeze mnie… 

 

A do tego jak można walczyć z miłością, lub 

odrzucać miłość?  

 

Każdy wie, to oznaczałoby śmierć i katusze, 

straszliwe cierpienie, nie da się tego przeżyć, co mówić 

żyć, Boże!… oczywiste… 

 

No więc właśnie… kurde… to co ja mam teraz 

niby zrobić? 

 

Skąd ja wezmę tyle pieniędzy? 
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Mogły się nie zakochiwać, czy to moja wina? 

Nie mogą jakoś sobie tego racjonalnie wytłumaczyć i 

zapomnieć? Życie to priorytet, oczywiste, każdy wie…  

 

… na co komu miłość, kiedy miałby umrzeć, 

oczywistości, każdy wie… 

 

No właśnie… 

 

Idę stąd, bo mnie znowu oskarżą o coś, jak 

kiedyś… 

 

… mam już dosyć tych Bastylii i tragedii 

wszystkich… chcę odpocząć chyba na stare lata… 

 

Będę mówił, że nie wolno mnie kochać… może 

uratuję miliony istnień kobiecych dzięki temu… tak, 

potem znowu byłaby moja wina, że wszyscy cierpią 

przeze mnie, jak zawsze… straszne tragedie, Boże… 

nie da się tego… 

 

Idę stąd… 

 

… mam nadzieję, że nikt nie cierpi przeze mnie, 

mógłbym tego nie wytrzymać… co mówić przeżyć, 

oczywiste… 
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Same tragedie… już mam traumę znowu… mam 

tego dosyć… 

 

Powiem, że nie jestem do kochania mnie… 

niech sobie znajdą kogoś innego, tak, to dobry 

pomysł… 

 

Żeby nie było tylko znowu wszystko na mnie, 

zawsze moja wina potem… 

 

Na pewno nie chcę umierać w Bastylii… do 

widzenia… 

 

DS`. 

 

[..] 

 

Powiem, że to nie moja wina, że ktoś się 

zakochuje… a ja to nie mam prawa żyć? Ja nikogo nie 

kocham, one same przychodzą i coś ode mnie chcą…  

 

… jak mogę być niegrzeczny? To byłoby 

strasznie nieładnie, tak się nie robi, oczywiste, każdy 

wie… to mam być niegrzeczny i chamski od razu na 

wstępie, żeby mnie nienawidzili wszyscy? 

 

… i wtedy będzie OK? Nikt nie będzie mnie 

winił? 
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… no kurde… straszne to wszystko… nie 

wiadomo jak można coś pogodzić w życiu… jak miłość, 

to źle, potem mówią, że nienawiść to strasznie zła 

rzecz, to co w końcu niby? 

 

Olać, niech się sami pozabijają, ja nikomu nic 

nie zrobiłem, oczywiste… 

 

Znajdę sobie inne dziewczyny jakieś, na pewno 

jakieś nie będą mnie winić potem… tak, znajdę sobie 

jakieś mądre, o, to dobry pomysł… 

 

W drogę… 

 

… a gdzie są te biedne Danajdy? Może one nie 

będą mnie winić chociaż?… powiem, że to one są 

winne i jak coś im się nie podoba, to mogą wrócić do 

Tartaru… tak, to dobre rozwiązanie… 

 

Kierunek => Tartar… poszukiwane Panny 

Danajdy… może one mnie nie znienawidzą chociaż… 

 

… Boże, same tragedie… którędy to się idzie?  

 

Zapomniałem, wait… 

 

[tbc]. 
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W drodze po biedne Panny Danajdy… 

żeby tylko nie były złe na mnie… zobaczę… i tak mnie 

znienawidzą potem… Boże… same tragedie… no nic, 

zobaczymy… może chociaż te będą normalne… 

 

… którędy to? 

 

… tu chyba jest wejście, wait… 

 

[..] 

 

Zastanawiałem się po drodze, idąc… które z 

kobiet najbardziej muszą cierpieć na świecie i po 

śmierci nawet, jeśli byłaby im udzielona ta łaska, nie 

każda ma pozwolone, nie każda jest już potrzebna do 

czegokolwiek komukolwiek, kiedykolwiek, te już mają 

na wieczność wolne i zapomnienie, zniknięcie czyli i 

spokój, nieistnienie to wielka łaska… 
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… ale nie tak wielka jak ta, która pozwala im 

widzieć, co zrobiły i cierpieć przez wieczność, aż 

proszą samodzielnie, że chcą naprawić… wtedy im się 

pozwala dopiero… nie wcześniej, oczywiste… 

 

… no więc które z kobiet są skazane na udrękę 

nie do opisywania, bo po co męczyć żywych?  

 

Oczywiste… nie opisuje się takich rzeczy, to 

cierpienie jedynie winnych, oczywiste, nie wolno 

męczyć innych cierpieniem niezawinionym osobiście, 

oczywiste… 

 

… no więc znowu i zawsze wychodzi mi jedna 

grupa kobiet i chyba żadnych innych nie znajduję… 

ciekawe… 

 

… te, które kochałem, kiedy jeszcze były 

dziewicami, a nie mogłem ich mieć, bo nie chciały…  

 

… potem już za późno, oczywiste… i nie istnieje 

sposób, żeby to zmienić, oczywistości… 

 

… no tak, to tych nigdy już nie mogę znać… nie 

wolno mi, oczywiste… i nie ma szans, żeby móc to 

zmienić, bo nawet nie ode mnie to zależy, oczywiste… 

dzięki Bogu… nie muszę się więcej tym zajmować, 

więc odchodzą w zapomnienie wieczne i zupełne 
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absolutnie… i już nigdy potem na wieczność nie da się 

tego zmienić… na wieczność, czyli na zawsze… jak 

ostatnia decyzja kobiety przed jej całą wiecznością 

wyznaczoną tragicznie ostatecznie i nie do zmiany… 

 

… nigdy potem nie wiedzą, jak to zmienić… i 

zaczyna się droga piekielna wiecznych mąk… starają 

się przez wieczność, nigdy nie mogąc zmienić tego, co 

było… no i stąd to cierpienie jest wieczne, oczywiste i 

niezmienne… a starania totalnie masakrystyczne, a do 

tego niezmiennie wieczne… bez szansy istniejącej 

powodzenia… proste, no nie? 

 

I ktokolwiek by się starał, jakkolwiek i przez 

wieczność próbując na nieskończone ilości sposobów 

– nie istnieje szansa powodzenia – wieczne cierpienie 

bez szans ucieczki, proste, prawda? 

 

Straszliwe tragedie… a nie da się zmienić… 

cierpienie tych kobiet zaczyna się, kiedy zastanawiają 

się, że może chciałyby cofnąć czas, albo coś wymyślić, 

żeby… 

 

I to jest początek wieczności… potem każda tak 

samo się stara, na wszystkie możliwe sposoby, jakie 

znajduje, lub przychodzą jej do głowy, przez wieczność 

nieskończoną… 
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– A na przykład… 

 

… nigdy już potem nie kończą, nie ma szans 

odpoczynku… w wieczności codziennej morderczej 

pracy, jak Pan Syzyf… bez szans na powodzenie, 

oczywiste… 

 

… jedyny koniec mąk, to zniknięcie… ale to nie 

łatwe… błagają, żeby móc zniknąć zupełnie i nigdy już 

nie istnieć, ale to nie czas jeszcze… oczywiste…  

 

… cierpienie jest wieczne, nie można zabijać, 

nie można unicestwić… 

 

… tylko Bóg może zabić duszę… 

 

Zawsze wie lepiej, czy i kiedy, dzięki Bogu, 

oczywiste… 

 

… więc zaczynają modlić się do Boga, bez 

powodzenia, oczywiste… 

 

… więc zaczynają złorzeczyć Bogu i lżyć, żądać, 

wyzywać… 

 

… chcą rządzić, przeciwstawiać się Bogu, stanąć 

wyżej i zacząć rządzić, ale nie ma szans, oczywiste…  
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… wieczne cierpienie… 

 

… potem muszą się tłumaczyć, zaprzeczając, 

oczywiście… potwierdzając, oczywiście… nie chcąc 

mieć nic wspólnego zupełnie, jak nieistnienie… 

oczywiste… potem znowu, od nowa… 

 

… cierpienie wieczne… 

 

… nie ma szans zniknąć, nie ma szans 

zapomnieć, wykasować z pamięci, nie istnieje sposób… 

 

… te kobiety mają najcięższą karę, wieczną… 

 

Straszliwe tragedie… nie można im pomóc… nie 

istnieje sposób… 

 

– To one znajdą! – wołają w innych osobach, niż 

w swoich własnych potem… 

 

Nigdy nie znajdują, oczywiste… 

 

Straszliwe cierpienie… 

 

Nieskończone… 

 

Pomóc nie można, oczywiste. 
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AmenDS`. 

 

 

… nie istnieje sposób, nie istnieje tłumaczenie, 

nie istnieje cokolwiek, co mogłoby pomóc… 

 

Dzięki Bogu. 

 

Amen. 

 

 

– Ale one po prostu nie chciały… 

 

No to mają wolne… są szczęśliwe, oczywiste… 

 

Idąc dalej w drogę, poszukując Panien Danajd…  

 

… gdzie one są zamknięte, co one narobiły, że 

muszą cierpieć przez wieczność? 

 

… gdzie oni je zamknęli? Hmm… ciekawe… tu 

jakiś szmer… i wodę słychać, kapanie… szuranie… 

oddychanie… przelewanie… 

 

Tak, to mogą być one… miały podobno dzban 

napełniać… to pewnie tu, zapukam, zapytam… 

zobaczymy, wait… 
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Idąc po Panny Danajdy – podróże po Tartarze… 

 

NOV.25.2016. 

DS`. 

 

tmp notes – Cecylia Grossouris – Volume II – in 

real time comments to publication… 

 

T:01:56CET. 

 

tbc. 

 

==== 
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– A jeśli jeszcze jestem dziewicą? 

 

– No to super… gratuluję… w tym wieku?  

 

Przerażające… na samą myśl robi się 

niedobrze… za przeproszeniem, ma się rozumieć, 

oczywiście, mam nadzieję, że nie urażam, nie takie są i 

byłyby moje intencje, oczywiste… 

 

– Nic się nie stało, bardzo dziękuję, oczywiste…  

 

Wtedy nie chciałam… sam rozumiesz… 

najpewniej… być może przynajmniej… 

 

– Oczywiste, mogę nawet opowiedzieć, ze 

szczegółami nawet… do czegoś to potrzebne? 

 

– Po prostu nie mogłam, nie chciałam akurat 

wtedy nic, co związane, nie było to potrzebne… 

 

– Przykre… 

 

– No tak, może… trudno zanalizować w sumie 

sensownie, bo akurat tak musiało być, nie mogło być 

inaczej… 

 

– Pewnie tak… 
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– No właśnie… 

 

– No tak… 

 

– A teraz to znowu nawet gdyby, chociaż też 

nawet, to nie wiem… 

 

– Oczywiste… 

 

– A gdyby nawet, to pewnie i tak? 

 

– Oczywiste… trochę nie ten czas, nie te 

wspomnienia [nie byłoby to potrzebne, oczywiste… 

prawda? Czy nie?] 

 

– Ale plany może… [może byłoby to już 

potrzebne, bo już nic innego nie pozostało, aby tylko 

zdążyć przed śmiercią i traumami] 

 

– Oczywiste… spieszy się Pani dokądś? Czy 

jeszcze ma Pani czas? Po tylu latach… [Skąd ta 

odmiana?] Dopiero plany jakieś na przyszłość? 

 

– Nie chcę umrzeć starą panną… 
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– No nie dziwne… trzeba było myśleć dziesięć 

lat temu, teraz to raczej zagłada, prawda? Kto by 

chciał? Czy nie oczywiste…? 

 

– No tak… 

 

– No właśnie… oczywiste… no nic, czas na mnie, 

obowiązki, życie… miło było spotkać… wszystkiego 

dobrego… 

 

– Dziękuję, wzajemnie… 

 

– Dziękuję… hej. 

 

– Hej. 

 

[..] 

 

Historie po latach… – straszliwe tragedie… nie 

da się tego przeżyć nigdy i zawsze, oczywiste, nie ma 

szans, oczywistości, dzięki Bogu… 

 

Dla nauki i ku przestrodze – dla następnych 

pokoleń… innych… 

 

Czas iść, w drogę… 

 

AmenDS`. 
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[..] 

 

 

Idąc więc… ciekawe, czemu nie słychać 

odpowiedzi? Zapukam jeszcze raz, mocniej… może są 

zajęte? Muszą pracować bardzo skupione chyba… nic 

nie słyszą, co dookoła? Jak w śnie wiecznym? W jakimś 

transie? 

 

– Hello? Panie mnie słyszą? 

 

– Dzień dobry Panu… skąd Pan tu się wziął? 

 

– Szukam Panien Danajd… podobno były tu 

gdzieś zamknięte za jakieś przewinienia i mają wlewać 

wodę… to Panie? 

 

– Jak Pan tu wszedł i skąd?… Kim Pan jest?… 
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Interesting illusion… I saw two breasts, the 

second is the left arm, hidden under the blouse, but it is 

an arm, not a breast, so this fur lies ideally somehow 

along the middle line of the body in the vertical line 

from the head to the stomach… now can stick the solar 

plexus, to kill the Sun in human or in the creature, not to 

be able to come back to alive anymore, ever… living 

dead still, not able to die… Salvador Dali knows better 

these stories… I know them in full, so I like them, telling 

about sometimes, not more than can be useful to these, 

who search for… I like it, very nice painting… and the 

breast… and the body whole for sure, as can be seen… 

and the chains on her neck, I love it… 

 

Art – Salvador Dali reference – nice painting and 

the breast… 
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After midnight I can be found at the 

cemeteries, or around… somewhere… underground 

probably… or above… or near… 

 

… somewhere… it is enough to want to find me, 

for sure I'll be near in a quant of time… no need to look 

for me… 

 

… I am immediately around walking near… it is 

enough to call me in mind… thinking about me for a 

while, just… so I appear… 

 

… immediately… 

 

Easy it is to meet me… anytime, anywhere in the 

whole world and in the other worlds… anywhere… even 

anytime… anywhere… 
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No place exists anywhere in the universes and in 

time of any dimension or of kind or outside even… where 

couldn't find me… 

 

To find me, it is easy… enough to think about 

me… so I appear… no matter time, no matter place… no 

matter dead or alive even… 

 

… it is only about to think about me, so I am 

always HERE… 

 

They call me Smaku, Tasty Thing or tell about 

me He or Him… I love only girls and good and nice 

things… and adventures of any kind possible to get fun… 

completing them, going through from any beginning 

entering in time or place… to the end… leaving then or 

starting a new one, if the girl likes to continue… 

 

… every man or bad thing or not needed one or 

thing dies in pain, thinking about me, or even tryin' to… 

or appearing only even, knowing that shouldn't be here, 

where I am actually… 

 

… cos I prefer only girls walking around or near 

them… taking part in their adventures and lives… 

thinking together and doing with them, what they like 

and show me or tell about… 
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Cos I like… 

 

Patsy Cline – Walking 2016… 
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Podsumowując i kończąc tak nagle, 

nieoczekiwanie, jakby w trakcie, drugi tom 

komentarzy z przykładami i analizą do traum 

nabytych na skutek zapoznania się z dwoma 

opowiadaniami ze zbioru Zbrodni miłości Markiza de 

Sade, o biednej Florville i o biednej Eugenii… oraz o 

pozostałych osobach nie mniej biednych, niż te dwie 

główne postacie opowiadań, o których mowa i na 

skutek których już drugi tom kończę właśnie mych 

komentarzy do traum, które musiałem poznać… no 

nic… nie rozwlekając w patosy i mowy podniosłe, nie o 

to chodzi, oczywiste… 

 

… brakuje zakończenia, albo kontynuacji o 

biednym Asteriksie i jego poszukiwaniu żony, brakuje 

tego drugiego, o którym wspomniałem a propos 

Pygmaliona, sprawdziłem już, akurat mam dostęp do 

książki, chyba chodziło o jakiegoś Lotha, chyba z 

Pisma Świętego ktoś, jego żona zamieniła się w słup 

soli podobno, coś kojarzę, ale pewien nie jestem, nie 
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znam dokładnie tych opowieści, za mały byłem, żeby 

dokończyć wszystkie dzieła Pana Kosidowskiego, 

kiedyś dokończę, na stare lata może, podstawówka 

minęła, nie wolno wracać do starych rzeczy, żeby 

znowu traum nie mieć jakichś z dzieciństwa na 

dodatek, oczywiste… kiedyś sprawdzę dokładnie 

najwyżej, z ciekawości, o co chodziło i jak to się ma do 

Zbrodni miłości i Pygmaliona… a to nie było coś 

podobne do Orfeusza? Też żonę stracił, może Loth też 

był pedałem? Nie wiem, muszę najpierw poznać tę 

opowieść, to kiedyś, przy okazji, nie ważne… 

 

… w sumie, może w kolejnym, trzecim tomie, 

dopowiem o tych elementach, których jeszcze tu 

zabrakło, samo przyjdzie do głowy, lepiej nie 

wywoływać traum nigdy, oczywiste… na pewno same 

przyjdą, więc po co dodawać sobie niepotrzebnie 

samemu, mogłoby to nawet zabić w jakimś momencie, 

nie daj Boże, oczywiste, gdyby tak brać na siebie zbyt 

dużo na raz jednocześnie… szczególnie, że to ja jestem 

poszkodowany, a miałbym jeszcze sobie dodawać, 

chore by to było, lub masochistycznie samobójcze 

jakieś, oczywiste… no właśnie… 

 

Hmm… jeszcze kilka elementów z tych Zbrodni 

miłości mi pozostało w pamięci, m.in. ten dziwny 

dodatek nie odnaleziony w rękopisie, który został 

dodany po iluś latach do publikacji, chodzi o scenę, czy 
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ceremonię oddania się Panny Eugenii swojemu 

ukochanemu tacie, jak na ofiarę… kojarzyło mi się, 

kiedy czytałem, z jakimiś znanymi rzeczami 

tajemnymi z obrazów typu o Arkadii i Święty Graal, 

Święta Krew, historie magiczne, hermetyczne, o 

zaślubinach alchemicznych, o tajnych bractwach, 

Mona Lisa i inne tajemnice masonów, itp., etc. – takie 

ceremonie znane jakieś, ciekawe czy Eugenia całowała 

tatę w zadek, czy tata ją, czy nawzajem? Nie znam się 

na tych ceremoniach i elementach istotnych 

wypełniających ceremonie w całości jako formalnie 

zrealizowana, lub nie i co niby z tego wynika, et ce tera 

ziemia obiecana, usta pucharu pomiędzy szklankami, 

incognito ogrody babilońskie, wniebowzięcia żywcem 

i ameny, tym podobne, każdy wie, każdy mason, czy 

wtajemniczony ma swoje rytuały, lub trzyma się 

jakichś odgórnie nadanych przez innych…. albo z gór 

szkockich, albo ze stopni po wschodach… obojętne w 

sumie, ale jakoś tak się skojarzyło, typowe, 

oczywiste… 

 

To w następnych tomach najwyżej, jak mi się 

coś pojawi, nie daj Boże znowu, jakieś traumy czyli z 

przeszłości, wolałbym zapomnieć, oczywiste, nie 

trzeba tego pamiętać, straszne tragedie… lepiej nie 

wspominać… 

 

Idę stąd… 
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Koniec, mam to gdzieś, to nie moje traumy. 

 

Priorytety. 

 

Amen. 

 

Kawa… 

 

Uff… 

 

… nigdy więcej nie będę czytał czyichś traum…  

 

… to powinno być zakazane!… 

 

Do widzenia. 

 

AmenDS`. 
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