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Komentarz: 

 

2016–05–07 00:31 

 

Bardzo ciekawy okres w historii i w sztuce, nie mógłbym 

nie spojrzeć widząc klimat, który widać od razu klikając na 

artykuł, właśnie to jest super w tym klimacie i epoce w 

sztuce. Wszystko zbrzydło, nic nie warte…  i w dół… i dalej 

w dół… potem brakuje tchu i sił na wykrzyknięcie evivva 

l'arte, można zadławić sobie te słowa głęboko w gardle, że 

nie ma sił tego powiedzieć cicho nawet, można się udusić, 

CHCĄC wykrzyknąć, a nie ma siły pokazać oczami  ani 

gestem nawet… i uduszenie ze schodzenia w dół i w dół, nie 

warte, to też, to też, to też nic nie warte, eee… ee… yy… 

cisza i uduszenie, zniknięcie… nie ma sił… na nic już 

zupełnie… nawet na 'się' opowiedzenie po jakiej stronie 

filozofii się jest i której i którą wyznaje i co sądzi się, czym 

się kieruje, czemu smutny i nic nie mówi i znika, jakby 

uduszony żywcem, jeszcze dycha chyba, nie  wiadomo, 

stupor, zabrakło sił na dokończenie wiersza, jeszcze dwa 

słowa, tylko dwa słowa i będzie 5 na zaliczenie… – Nie mam 

siły, chcę tylko odpocząć… – Dwa słowa i koniec. – Na 
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pewno nie, nie mam siły… Dekadentyzm. Ma swój urok 

genialny, bo rezygnując ze wszystkiego, można olać 

wszystko i wyspać się za całe życie, czekając nie czekając na 

śmierć, czyli uwolnienie od wszystkiego, żeby tylko 

zapomnieć wszystko i zniknąć i już, wolne… można 

oddychać… wystarczy się położyć i olać wszystko, 

wszystkie filozofie, problemy, myśli, plany, wspomnienia, 

wszystko 100%, olane… zniknąć, nie myśleć o tym, znikając, 

czyli bezwład, nie czekając, oczekując jedynie zniknięcia, 

jedynie czas mija, reszta musi oklapnąć i znikać i potem 

nagle znowu coś podrywa po przebudzeniu, czas wstać, no 

cholera, od nowa i znowu dzień i szlag trafia człowieka, aby 

do wieczora jakoś dożyć, może dziś umrę, zasnę, zapomnę, 

może się nie obudzę, żeby tylko zniknąć i umrzeć i  nie 

musieć się rano budzić, aby do wieczora i zasnąć, a jutro 

znowu, kur*a…!!! i od nowa, aby do wieczora… Można iść na 

piwo, kawę, posmucić, same przyjemności. 

 

 

2016–05–07 00:39 

 

Nie ma lepszych i przyjemniejszych przyjemności z życia 

prawdziwego i prawdziwie czutego, jakie jest, czyli żywe, 

niż będąc dekadentem… dopóki forsa jest, bycie 

dekadentem to najgenialniejsze i najprzyjemniejsze życie, 

jakie może spotkać człowieka w życiu… same przyjemności, 

genialny jest świat i życie, kiedy jest się dekadentem, ja 

uwielbiam… wtedy jedynie czuję, że żyję, umiem 

rozpoznawać, dzięki Bogu, wystarczy, że czuję, że mi się 

podoba, jestem żywy – to wystarcza i to jest szczęście, 

oczywiste. Szczęście prawdziwe, czyli jedyne, 

oczywistości… można tak smucić i żyć, aż do szczęśliwej 

śmierci ze starości, albo jeszcze przyjemniejszej 
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samobójczej, ale aby do końca z przyjemnością własną 

filozoficzno–życiową i sztuką piękną dekadentyzmu, że 

wiem, co czuję, świat to tragiczne miejsce, uwielbiam życie, 

czas kończyć, amen… jeszcze ostatnie piwo, kawa, papieros, 

jeszcze panienki jakieś na koniec i wtedy można już 

szczęśliwym skoczyć z mostu do Sekwany, albo strzelić 

sobie w łeb i spokój, to jest dopiero szczęście prawdziwe, aż 

esencja przyjemności życia prawdziwego, czyli 100%c pure 

life real… a ile smaków się czuje wtedy, człowiek chce mieć 

czas na wszystkie smaki tego świata możliwe, żeby tylko 

móc skorzystać ze wszystkiego, świat jak sztuka, cudowne, 

prawdziwe i żywe naprawdę, jakie to piękne… zupełnie bez 

celu, same tragedie… aż ból rozpaczy, że nie można tego 

zatrzymać na zawsze i żyć, po prostu żyć, tak intensywnie, 

prawdziwie, czuć życie i wszystkie smaki życia… – i  

samochód rozjeżdża marzyciela i koniec sztuki. Same 

tragedie w tym świecie, a takie miał wizje… aż do bólu 

czucia, same przyjemności… zawsze na koniec zostają 

jeszcze panienki, kawa, piwo, a potem człowiek jest 

zmęczony, że zamiast się zabić budzi się rano z bólem 

głowy i mówi: ' –  O kur*a… znowu dzień? Miałem się 

zabić… zabiję się zaraz, nie wytrzymam tego…' – super 

klimat – dekadentyzm. Wystarczy mieć czucie i same 

przyjemności. Ja uwielbiam. Polecam. I kawę… 
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Autor Artykułu: Ryszard Rychlicki 27 Lipca 2011 

 

Felieton: Z krwi i kości 

 

stacjakultura.pl/1,5,20621,Felieton_Z_krwi_i_kosci,artykul.

html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2011–09–30 23:29 

 

Coś musiało być w tym artykule, że aż cofnąłem stronę, 

żeby go kliknąć do poczytania, lub chociaż zerknąć co tam 

dają. Mignął mi Sherlock Holmes chyba na 5 kwadraciku , 

więc wróciłem stronę… Hmmm… jak przejeżdżam 

wzrokiem po tekście, to wydaje mi się na pierwszy "rzut 

oka po tekście", że jest tam o czy poczytać. Szkoda, że 

spieszę się bardzo. Ale obiecuję, że przeczytam. 

Przynajmniej są zahaczki do następnych ciekawych 

informacji, których można, lub nawet z jakichś 

"duchowych", czy "innych wartościowych" powodów – 

warto byłoby poszukać po przeczytaniu artykułu samemu.  

 

Lubię GO! (artykuł znaczy się). A jak przeczytam, to 

zobaczę, czy słusznie. Na razie nie mogę, niestety. Ale 

pamiętam. Dobrze, że zapisuje się na profilu użytkownika… 

nie muszę dodawać do Ulubionych w kafejce internetowej! 

A potem szukać znuffff….. Lubię To również! Do 

przeczytania! Hej! . 
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[..] 

 

 

2011–11–17 19:20 

 

Dziękuję, wczoraj akurat wieczorem czytałem i 

podkreśliłem przy okazji akapity, o których mógłbym ew. 

coś dodać od siebie… tak dodatkowo tylko – trochę – (czyli 

w lekko strawnej dawce), bo jak pisałem w poprzednim 

komentarzu – zahaczek do innych ciekawych informacji w 

Pana Artykule jest wystarczająco dużo, by móc w tej chwili 

na podstawie tego krótkiego (acz właśnie, jak potwierdzam 

po wczorajszym czytaniu – bardzo dobrego i świetnie 

napisanego artykułu, bardzo merytorycznego, dość 

krótkiego, lecz jednak opisującego temat, o którym miała 

być mowa – w wystarczającej jak na ten artykuł właśnie – 

czyli –––> Odpowiedniej ilości słów, a do tego absolutnie 

idealna forma… nie licząc 1–nej literówki na początku 

artykułu – chyba, że naprawdę chodziło o wypukłości w 

walizkach Prezydentów Państw Nuklearnych, a nie o 

przyciski "detonujące", itp. … Miałem wrażanie przez 

chwilę, że Pan może jest jakimś szkolonym filologiem, a do 

tego znawcą (no przynajmniej pobieżnie – tego przecież nie 

wiem również) – literatury ogólnej, że tak powiem… ) – … – 

wracając do początku zdania: "by móc w tej chwili na 

podstawie tego krótkiego, acz…" artykułu pisać całe prace 

dyplomowe na studiach dowolnego rodzaju właściwie… 

nawet dot. kryminologii sądowej, detektywistyki, religii, 

filozofii, psychologii klinicznej, ale i ogólnej, *..+.. i wiele 

innych prac zaliczeniowych, a nawet doktorskich, ma się 

rozumieć… no już na pewno z dziedziny literatury, czy 
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ogólnie nawet pojmowanej filologii… i to nie tylko polskiej. 

Dlatego powtarzam z pełnym podziwem i podziękowaniem 

za możliwość zaznajomienia się z powyższym artykułem: 

JEST DOBRY. Dobre wrażenie pozostanie na pewno na 

zawsze. Chętnie do tego artykułu wrócę nie raz, żeby zacząć 

kolejne inne podróże po świecie literatury… z tego miejsca 

właśnie… Powaga! Lubię dobre artykuły. Są jak doskonale 

przygotowane Ulotki Reklamowe, zapraszające do Świata 

Kultury, Literatury, Sztuki, ale również każdej innej 

dziedziny życia, wiedzy i…  

 

 

2011–11–17 19:35 

 

… wszystkiego w zasadzie, co ciekawe i wartościowe dla 

Ludzi na Świecie… Ten artykuł potraktowałem jako taką 

Ulotkę wartą zachowania na zawsze. Wystarczy wyciągnąć 

w odpowiedniej chwili z kieszeni i Zacząć Podróż… resztę 

trzeba znaleźć samemu. I To Lubię właśnie w Dobrych 

Artykułach. I zapamiętuję na zawsze. Bo warto. Nawet za 

10, 20 i 30 lat potrafię skojarzyć potem artykuł sprzed lat… 

"tam było coś o…"… gdzie to było? Kto to napisał? Jak to 

znaleźć? Zaraz, zaraz… już wiem… muszę go (artykuł 

przypomniany sprzed lat) – znaleźć… I wtedy pierwszy 

etap zabawy. Odzyskać Ulotkę sprzed lat… A potem już 

znowu jesteśmy w punkcie wyjścia "z dziś", powiedzmy, 

kiedy artykuł jest jeszcze przed oczami "Czytelnika"…  Lubię 

To – powiedziałby Facebook… ale w sumie Facebook nie 

wiem, czy Lubi, Ja Na Pewno TAK… Także dziękuję raz 

jeszcze za możliwość zapoznania się z artykułem, a notatki, 

które porobiłem sobie na marginesach wydruku wczoraj 

wieczór… dopiszę później… bo wszystkiego na raz nie 

zdążę… Nie wiedziałem, że była odpowiedź w komentarzu 
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– więc odpisałem na komentarz. Notatki z marginesów 

nast. razem, w takim razie. … Do napisania z przyjemnością 

w tym samym artykule ponownie. Również pozdrawiam… i 

Dzięki za Artykuł! … Lubię Czytać To! … Hej! . 

 

 

2011–12–12 18:42 

 

Hmmm… Dzień dobry po przerwie! Niechcący sprawdziłem 

w profilu Użytkownika, jak szukałem przed chwilą tego 

artykułu, co by przejrzeć i ew. dopisać marginalia z 

wydruku artykułu, o których wspominałem wcześniej… no i 

zauważyłem, że jednak Filolog… Świetnie! Bo nie 

wszystkich filologów da się poznać bez patrzenia Im w 

metryczkę… może to dlatego, że dodatkowo informatyk? 

Pewnie to przyczyna tych idealizmów czasem z 

humanistami–technikami, że tak powiem… … mam 

podobnie! Chociaż ciągle nie stać mnie na dokończenie 

studiów bibliologicznych na UW. Dopiero II rok ciągle i to z 

warunkiem. No nic… informatyków czasem nie stać na 

studia, szczególnie, jak zaczynają kształcić się w kierunkach 

humanistycznych – bliższych duszy człowieka, niż 

wcześniej wytresowane, ale i wyuczone również czasem 

dobrze – jak ktoś się stara – umiejętności techniczno–

informatyczne… Wydruk z marginaliami pozostał niestety 

w kurtce w szatni w BN, w której akurat siedzę i przez to 

niestety nie mogę znów napisać tego, co chciałem ileś 

tygodni temu. Kurde…. Przyjdę jutro ponownie. Na dzisiaj 

mam dość, ale artykuł poczeka… bo jest dobry. Z dobrymi 

rzeczami nie trzeba się spieszyć… zostają na długo, a 

czasem na zawsze. Perły mają podobnie, a diamenty to już 

nawet nie wspomnę… złe, niedobre, albo spaprane czy 

niezbyt dobre i bezwartościowe rzeczy szybko giną, póki 
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żyją bolą, a do tego autorzy tych śmieci muszą się często 

bardzo, bardzo spieszyć, żeby zdążyć zaśmiecić jak 

najwięcej się da… bo jak stracą choćby minutę… to śmieci 

zlecą do śmietnika albo ogólnie mówiąc w niebyt… ew. do 

niszczarki albo <DEL> – bo nikt tego nie czyta, tak 

naprawdę, a jeśli już, to i tak BOLI… Hmmm… w każdym 

razie dopiszę jutro te marginalia, tak czy inaczej, ew. 

potem… bo może nie zdążę… Ale to niczego nie zmienia. Bo 

ważne, że będzie… I na razie tyle. Miłego Dnia we Francji, 

jakby co! Z poważaniem i z pozdrowieniami również (sobie 

pozwolę) i do napisania ponownie. Darek S.  

 

 

2011–12–31 06:25 

 

A propos próby uśmiercenia Sherlocka pod wodospadem , 

to skojarzyły mi się na początek dwie rzeczy: 1. jak to 

czytałem w opowiadaniu, to nie mogłem uwierzyć i trochę 

się bałem, że to może jednak JUŻ NA POWAŻNIE tym 

razem? … ale nie wierzę, bo to triki literackie są z reguły, 

więc czytałem w napięciu, ale spokojnie w miarę Dalej… 

Baskervile też były OK i te moczarzyska… a propos 

wodospadu i w ogóle… – w każdym razie a propos p. 1 

skojarzyłem p. 2 – Stephena Kinga i jego powieść o Fance 

Autora (Grubej Wiedźmie), która nie godząc się z Autorem 

powieści, że główny bohater (bohaterka?) – nie pamiętam 

dokładnie – to było dawno… ma umrzeć, bo Autor ma go / 

jej dosyć i chce zakończyć sagę / cykl i pobawić się w 

pisanie czegoś nowego, lżejszego, ciekawszego, lub po 

prostu INNEGO… uratowała mu życie, zaciągnęła do 

własnego wielkiego barłogu w chacie wiedźmy na skraju 

urwiska, daleko od miasta i ludzi, akurat była zima, więc 

generalnie było ciężko się wydostać – jak to w górach w 
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śniegu po pas… no właśnie… i trzeba było tylko dbać, żeby 

nogi się nie zrosły broń Boże, Autorowi i ew. w najgorszym 

momencie, jak zaczynał zdrowieć i już prawie mógł chodzić, 

a morfina nie była aż tak potrzebna, żeby złagodzić ból po 

wypadku konsekwencjonującym (czy jak to się mówi) – 

uszkodzeniem nóg u Autora poczytnej Książki… Misery to 

była? Czy Cherry? Nie pamiętam dokładnie. Przepraszam… 

potem sprawdzę ew. … ŁAMAŁA MU NOGI JAKĄŚ 

STRASZLIWIE WIELKĄ BELKĄ NA NOWO, a potem 

opiekowała się na Nowo Autorem…  może Go kochała? Nie 

wiem dokładnie… w filmie wszystkiego nie wyjaśnili… 

Może Stephen King pisze coś więcej na ten temat w swojej 

powieści… jak będę miał czas, to może kiedyś zajrzę, bo 

wstyd opowiadać… Hmmm… inne akapity potem. Obiecane 

marginalia na razie zgubiłem i nie mogę znaleźć… chyba 

wypadły gdzieś w BN ostatnio. No nic. Przejrzę artykuł 

jeszcze raz w takim razie i może rzucą mi się w oczy te 

same komentarze marginalyjne / czy marginesowe / z 

marginesu czy na… 

 

 

2011–12–31 06:27 

 

… marginesie pisane – jakoś to jest. Nieważne. Opaci w 

Klasztorach wiedzą podobno… w każdym razie wymyślę na 

nowo. Trzeba poczekać. Wesołego Sylwestra i Szczęśliwego 

Nowego… Kolan przede wszystkim, bo jak ta Pani z Misery 

czy coś, znowu połamie mu (Autorowi) nogi, żeby pisał dla 

niej osobiście TYLKO powieść… no to tragedia. Nie można 

wykorzystywać tak Autorów… oni też chcą żyć… Alleluja i 

do napisania w Nowym Roku! Hej! .  
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2012–01–01 19:47 

 

Dzień dobry w Nowym Roku… tak zerkam ponownie na 

artykuł, żeby jeszcze coś ciekawego ew. z Niego wyciągnąć 

w tym czasie świątecznym… bo potem znów nie będę miał 

za dużo czasu i będzie musiał pewnie czekać na mój powrót 

tygodniami, a może miesiącami nawet… więc może dziś 

jeszcze coś póki jest okazja i czasu trochę… Zacznę myślą 

(cytatem z myśli) Autora Artykułu: „Możemy się z nim 

identyfikować lub całkowicie go odrzucać, nie możemy 

jednak odmówić mu pewnej formy istnienia. Tutaj jednak 

na scenie pojawia się dobrze nam znany Diabeł Siedzący w 

Szczegółach i prowokująco zadaje pytanie ‘no dobrze, 

proszę Państwa, istnienia się nie czepiam, ale’ ” *..+ ?? I tutaj 

chciałbym dokończyć po swojemu może, OK.? .  

 

 

2012–01–01 22:15 

 

Kontynuując wątek z poprzedniego dymka (komentarza) 

do artykułu: … no dobra, proszę Państwa, że tak powiem… 

istnienia się nie czepiam, ale dlaczego filologowie w tym 

miejscu o FORMIE od razu zaczynają rozważania swoje 

oraz dywagacje filo–słowne znów? Że tak zapytam. FORMA 

– ok. Jaka jest – każdy widzi, domyśleć również można się, 

wystarczy przeczytać… albo nawet obejrzeć. Jeśli chodzi o 

ujęcie FORMY, o której pisze Autor w Artykule 

powyższym… to nawet Matrixa i Leo, czy powiedzmy Neo – 

tak się chyba nazywał ten Pan głównorolny z tego filmu, co 

latał poza systemem jak czarodziej i nadzorca, bóg i 

superman, a system go znał i musiał akceptować, a nawet 

starać się bardzo nie wchodzić mu w drogę (Panu Neo) – bo 

był Ponad… chociaż przez pierwsze 3–y części system 
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starał się go "zwalczyć" – intruza… ale nie udało się. 

Wiadomo. Superman już taki jest… szczególnie w 

literaturze i sztuce… w opowieściach, powiedzmy, nie 

rozwijając za bardzo tematu w tym miejscu… może potem… 

Umberto Eco też o tym wie… i napisał nawet… Ale wracając 

do FORMY i Matrix–a – kto był reżyserem filmu matrix, a 

drugiej części, a 3–ciej, a IV – kto jest, będzie, czy został już 

nawet… hmmm… mianowany czy przygotowany do roli 

reżysera w kolejnej opowieści o Systemie i Tych, którzy są 

Poza lub Nawet NAD–zorcami np. Systemu lub nie ważne… 

Opowiem w temacie Matrixa… Ale kończąc wątek FORMY – 

analogicznie do Matrix–a: kto zna reżysera Goonies'a 

chociażby? Pod warunkiem, że zna film? Kto zna reżyserów 

filmów z Brucem Lee? Kto napisał Mojżesza? A Księgi 

Mądrościowe? Itp. itd. Nawet Boską Komedię i Nieboską 

nawet – ktoś musiał napisać. KTO? Tego nie wiadomo tak 

od razu… trzeba spojrzeć do encyklopedii (chociażby 

podręcznej – niewielkiej nawet, jeśli o znane rzeczy i osoby 

oraz wydarzenia i zjawiska chodzi, itp. itd. etc. *..]). I tak ze 

wszystkim na świecie… Moriaity… Hmmm… Czy ktoś wie, 

skąd to wzięte – co napisałem przed chwilą bez namysłu, bo 

samo przyszło do głowy byle… 

 

 

2012–01–01 22:24 

 

… skąd, czyli z własnej głowy… pisząc… He… … Hmmm… No 

właśnie. A jednak istnieje. I to bardzo znane słowo… Ale czy 

to autor poczytnej powieści? Czy słowo nieznane? Może 

zakazane? A może to imię głównego bohatera? Czy raczej 

filmowy odtwórca roli Moriata, a może Moriara, tego, który 

w filmie / czy powieści… w pierwszych scenach na 

początku czyli… jak do Morii wkroczyli… śmy razem przed 
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wiekami… no właśnie… i czy o Krasnoludy tutaj chodzi i 

Morię w Górach Czerwonych, czy raczej Wichrowe Wzgórza 

były na myśli u… KOGO? … autora tekstu owego, który 

właśnie klepię w komentarz Stacji Kultury, powiedzmy. 

Zalogowałem się, więc może da się zaakceptować fakt, lub 

(nie fakt), ale jednak przypuszczenie i jakiś tam jednak 

możliwy w realności FAKT – że piszę JA… czyli DS Smaku 

Czyli… no nie? A zatem… o co mi chodziło z Tym Moriatem? 

Kto to był i dlaczego pozostał ZNANY na Zawsze? Auto to? 

Czy Kleks jakiś tylko… A może nowe słowo nawet? 

Niestworzone i nieistniejące wcześniej, ani przed wiekami 

nawet może? Hmm… po prostu Moriaty… a jak przeczytam 

od tyłu? Co wyjdzie? – Ty, Moria! Spadaj mi stąd, bo 

krasnoludami poszczuję – powiedział Gandalf w 3–ciej 

części Dziadów Mickiewicza… i zastukał w MELON… bo to 

po elficku… jak w Alternatywach 4 – nie przymierzając – 

"Zapukaj (Powiedz): Przyjacielu… i wejdź…” – I drzwi stoją 

otworem… Hmmm.. Dungeon's & Dragons… też wiadomo 

co to za GRA PC… komputerowa… wszystkie postaci 

wszyscy znają pewnie z tej gry. Jaka firma wypuściła GRĘ? 

Kto napisał fabułę, a kto robił grafikę do GRY? Nie wiadomo 

z reguły… jak z Diablo 3 – nie przymierzając… i innymi 

stworzonymi cudami bądź NIE, ale jednak dziełami 

ludzkimi na tym świecie – to, co daje się zapamiętać – 

pozostaje w pamięci – to, co mniej ważne dla odbiorcy – 

powoli zanika z pamięci – to naturalne i oczywiste mi się 

wydaje… dlatego w szkołach nam przypominają… że Doyl 

powiedzmy, to NIE BARBARZYŃCA…  niszczyciel  może, 

zależy co niszczył, oczywiste i czy, oczywistości, a z jakiego 

powodu, to inne historie ważne lub nie, nigdy nie wiadomo 

dokładnie, dopóki się nie sprawdzi, oczywiste… 
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2012–01–01 22:34 

 

… tak z pierwszego skojarzenia przynajmniej, bo w sumie 

nie wiadomo co Conan miał na sumieniu i co o nim 

mówiono w Anglii w swoim czasie… mgły są strasznie gęste 

i duszące w Anglii czasem, wczoraj taka podobna była 

wieczorem po północy, jak Sylwester skończył się – 

przykładowo – w Warszawie na pewno – jak gdzieś indziej 

– to nie wiem akurat dokładnie, bo nie sprawdzałem 

osobiście… w każdym razie skądś brał pomysły na swoje 

opowieści, na kimś również pewnie musiał wzorować się 

przy kreowaniu cech charakterystycznych i generalnie 

całych osobowości i umysłów, oraz co za tym idzie 

zachowania się i sposobów działania w określonych 

sytuacjach itp. itd. etc. swoich bohaterów, czy postaci 

książkowych, o których potem pisał… Artur C. Doyle… Jack 

The Ripper może nawet jakiś z Niego był, jak książkę o 

Sherlocku pisał? W odcinkach… Hmmm… skądś pomysły 

oraz nastrój musiał brać… do pisania powieści i opowiastek 

własnych… szerlokowych… opisał w FIKCJI… ale skąd 

materiał brał? No właśnie… Sherlocka wszyscy 

pamiętamy… z Barbarzyńcą różnie… zależy, czy ktoś za PRL 

oglądał Schwarzeneggera i czy go lubi, czy nie i czy bardziej 

Stallonego… Sylwestra swoją drogą, ale to tylko skojarzenie 

na czasie… – a tak naprawdę NIE na czasie, bo tych dwóch 

osiłków razem zawsze kojarzę jak w podwójnej paczce 2 in 

One z dzieciństwa PRL… a wczorajsze święto imieninowe 

sylwestrowe – naprawdę nie ma tu nic do rzeczy, tak 

naprawdę… czyli skłamałem… bo akurat przypadkiem 

wczoraj Sylwestra było… ale wytłumaczyłem się zaraz 

potem… więc mam nadzieję, że w ten Dzień Święty 

Noworoczny 1.12.2012 r. (czy Stycznia?)… no nie ważne… 
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poprawię potem daty, bo i tak ZNACZENIA NIE MAJĄ dla 

życia na Ziemi… Hmm… o czym to ja?… Aha… 

 

o Sherlocku… "nie skłamałem za bardzo DZIŚ NIKOMU", 

więc cały rok Prawdy się zaczyna ZNOWU, Dzięki Bogu! Jak 

zawsze… uwielbiam to. Idę spać spokojnie zatem… "Jak w 

pierwszy dzień roku, tak cały rok". No dobra, kończę z tym 

koksem,…  

 

 

2012–01-01 22:38 

 

… bo nie o FORMIE miałem mówić w komentarzu z 

"kontynuacji cytatu z artykułu", ale o zupełnie innej rzeczy , 

czy zjawisku a propos "no dobrze, proszę Państwa, 

istnienia się nie czepiam, ale…" – dokończę tę myśl jak 

planowałem zanim tu przyszedłem dziś kontynuować, a o 

Formie napisałem niechcący… potem. Wystarczy na dziś. 

Twórczego i Szczęśliwego oraz Radosnego Nowego Roku 

Dla Sherlocków Książkowych, a Także (również znaczy się), 

wszelkich innych Sherlocków, którzy Poszukują Prawdy 

Całe Życie… Dla Filologów również, ma się rozumnieć! Do 

napisssaoia Egejn! W tym temacie ma się rzumieć… bo 

Ciekawy… "A nie mówiłem? – Ulotka Reklamowa! I takie 

artykuły Lubię. Do napisania i Pozdrawiam Serdecznie! Z 

poważaniem, Dariusz Smakulski (Smaku). Hej! .  

 

 

2012–01–04 20:43 

 

Dzień dobry po przerwie. Wczoraj czytałem wieczorem 

jeszcze w Artykule a propos drugiej Formy, o której 

zacząłem pisać w komentarzu poprzednio, a propos 
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pierwszej formy – chociaż nie o tym miałem pisać, tak 

naprawdę – wyjaśniłem na końcu – i to, co miałem napisać 

napiszę w takim razie jeszcze bardziej na końcu, bo skoro 

zacząłem o Formie niechcący, to powiedzmy, że żeby nie 

zostawiać tematu niedokończonego, dopiszę co sądzę – lub 

mówiąc inaczej "zasądziłem" sobie wczoraj w knajpie, 

kiedy robiłem porządki z dokumentami… trochę się 

zastanowiłem, co by było gdyby było tak, jak w pierwszej 

opisanej przez Autora Artykułu Formie, czyli gdyby 

"bohater literacki stał się jedynie zbędnym balastem, a 

literatura pozbyła by się go (bohatera), a najlepiej 

WSZYSTKICH ABSOLUTNIE NA MAX, czyli Bohaterów ZERO 

w Tekście Literackim, że tak powiem… Hmmm… No 

właśnie. Co by się wtedy tak naprawdę stało? 

Najprawdopodobniej TOTALNA TRAGEDIA, lub ZALEŻY… 

tak to ujmę na początek… a za chwilę opowiem dokładnie i 

w miarę szczegółowo, przynajmniej wystarczająco, mam 

nadzieję – szczegółowo, by było wiadomo jasno i 100%–

owo O CO CHODZI… MI…. w tym, o czym zaraz napiszę , a 

propos Formy – Opcja I… że tak powiem… Hmmm… 

 

 

2012–01–04 20:56 

 

Kontynuując wątek sprzed chwili… "Im szybciej literatura 

pozbędzie się bohatera / bohaterów literackich z tekstu / 

opowieści / fabuły / utworu / etc. *forma literacka tekstu 

nie ma tu znaczenia akurat, tak naprawdę – może być 

nawet proza poetycka lub tekst / opowieść napisana 

wierszem, albo rymem po prostu zwyczajnie, a nawet 

alfabetem Morse'a – bez znaczenia i dowolna forma 

literacka tekstu – dla zwolenników I opcji Formy, o której 

Pisze Autor Artykułu – liczy się tak naprawdę Efekt – 
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wykastrować Bohaterów Zupełnie i doszczętnie z Tekstu… 

Literackiego czy nie – filologicznie sprawnego i na 

poziomie, a nawet ujętego w jakiekolwiek konwencje 

literackie i ramy czasowo–przestrzenne, językowe, 

metodologiczne, filologicznie opisane Formą dowolną 

istniejącą dotychczas i sprecyzowaną w gramatyce formy 

literackiej tekstu bądź nawet gramatycznie z wyjątkami , a 

nawet bez gramatyki, ale JAKOŚ, ważne, że tekst można 

opisać i zaklasyfikować w "jakąś" formę, bądź nawet NIE – 

to wtedy też się da, tak naprawdę zaklasyfikować w formę – 

Wyjątkową, że tak powiem… etc. etc. etc. – bez znaczenia, 

jeśli chodzi o tekst, o którym chciałbym teraz opowiedzieć, 

a dałoby się zgodnie z opcją preferowaną przez 

zwolenników konwencji tekstu, w którym BOHATERA 0, 

czyli Niet – jak powiedzieli by Rosjanie… ew. NUL – jak 

informatyk mówi czasem, jak bohater powiedzmy nie dość, 

że nie istnieje w tekście, to powiedzmy, że nie ma nawet 

formy, ani nawet NIC… Bo nie ma bohatera ABSOLUTNIE… 

He… Czyli: Bohater Nie istnieje w tekście, lub ew. jest 

domyślny… w zależności kogo dotyczy to, o czym mowa w 

tekście, o którym mowa powyżej, ew. do kogo skierowany 

JEST, ew. jak umieścić w tekście BEZ BOHATERA, czyli 

Bohater NIE ISTNIEJE => NUL => Bohatera lub też nawet 

Bohaterów MULTUM… tak to ujmę w słowa trochę filo 

trochę informatycznie, w każdym razie, mam nadzieję, że w 

miarę przynajmniej Logicznie… w razie czego wrócimy do 

Arystotelesa – nie tylko jeśli chodzi o Poetykę i Sztukę 

pisania…  

 

 

2012–01–04 21:09 
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… ale przede wszystkim Logikę… myślenia przede, przede 

wszystkim, a co za tym dopiero może pójść, bo inaczej BYĆ 

NIE MOŻE przecież… logikę pisania tekstów, oraz 

utrwalania myśli… a do tego w odpowiedniej formie, żeby 

było jakoś, a nie byle jak, lub nie daj Boże tak, że nie 

wiadomo o co chodzi Autorowi, tak naprawdę… Logika w 

cenie, ale najpierw zawsze myślenie… a przede, przede 

wszystkim… PO LUDZKU… wtedy zawsze i na wieki wieków 

będzie ze wszystkim OK na tym świecie i nie tylko na tym… 

po prostu WSZĘDZIE, gdzie istnieje COŚ lub cokolwiek 

nawet – ważne, że sensowne i logiczne, czyli dające się ująć 

w jakieś ramy formy opisywalnej i gramatycznie 

uporządkowanej, nawet gdyby wszystko to było tylko 

jednym totalnym wyjątkiem… Hmmm… może na razie 

koniec gadek filologicznie zaawansowanie – pokręconych 

jednak sprawnych i prawdziwych, bo mówiących JAK JEST i  

powinno być sensownie ZAWSZE i Wszędzie we wszystkim, 

co Istnieje… Hmmm… nie kontynuując, bo się rozpędzę za 

bardzo i zapomnę, albo nie dożyję siłowo, życiowo i 

zdrowotnie do opisania wątku, który miałem dziś opisać, 

zbaczając na dygresje, bo przecież nie manowce tego, co 

główną myślą dzisiaj było… czyli: Opcja I FORMY opisanej 

przez Autora w Artykule – "Brak bohatera w tekście 

napisanym” – opowieści – ma się rozumieć… forma nie gra 

roli i konwencja tekstu – chodzi o Bohatera: JEST lub Go 

NIE MA… a zatem opiszę zaraz wreszcie opcję "NIE MA 

BOHATERA W TEKŚCIE…" – ok? Bo za dużo słów to 

przesada, szczególnie o tym samym… Nawet Hamlet by się 

znudził, a może nawet załamał, zapłakał ze smutku i z 

załamania własnego prozą życia, które opowiadał 

wierszem u Szekspira w tekście Jego – Szekspira znaczy się 

– chociaż tak naprawdę to też nie wiadomo… ale to inna 

opowieść związana "zahaczkowo" z tekstem Artykułu, 
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który staram się dziś skomentować znów… koleją rzeczy… 

wchodząc co raz to na nowo w nowe, lecz związane tematy 

z Literaturą i Jej Przygodą oraz Historią… "Słowa, słowa, 

słowa"…  

 

 

2012–01–04 21:10 

 

… tyle na razie… a po przerwie meritum… Do napisania 

ponownie za kilka godzin… Zabrali mi komputer… wait… . 

 

Jak u Pana Phila Collinsa, ‘Jesus He knows me’ – na końcu 

teledysku – „jeszcze nie skończyłem! Wait! dopiero 

zaczynam! …”, same tragedie, oczywiste, no nic, siła wyższa, 

nie ma szans… 

 

 

5 Stycznia 2012, o 00:19:  

 

"Im szybciej literatura się go pozbędzie, tym lepiej". Zależy 

dla kogo, tak naprawdę, bo: Powstaje tekst czysto 

ADWOKACKI. Masakra i tortury dla Czytelnika. Ból i śmierć 

niechybna. A do tego często również od razu za kratki. Tak 

dla zasady tego tekstu napisanego w stylu adwokackim. 

Tekst adwokacki po prostu MA DZIAŁAD. Czytelnik jest 

przestępcą. Idzie do pierdla na dożywocie. Jest przestępcą i 

tekst ten adwokacki ? jeśli dobrze napisany, a co 

najważniejsze zgodny z Prawdą ? bo wtedy działa na 

zawsze i na wieki wieków amen i DZIAŁA SPRAWIEDLIWIE 

I DOBRZE I MÓWI O WSZYSTKIM PRAWDZIWIE ?JAK JEST?, 

A NIE JAK NIE JEST LUB ?MNIEJ WIĘCEJ? LUB nie daj Boże 

miałby mówić nie tak, jak JEST, ale Inaczej np. właśnie, niż 

jest? itd. Itp. Etc. Hmmm? no to wtedy taki tekst nie tylko 
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Działa, ale DZIAŁA na dodatek DOBRZ E, a czasem nawet 

BARDZO DOBRZE, czasami IDEALNIE ? bo z efektami i 

konsekwencjami, których oczekuje od samego siebie oraz 

treści w nim zawartej ? to może dotyczyć osób, czy 

zwierząt, czy generalnie istot żywych, ale również np. 

majątku, albo sytuacji, zjawiska, czegokolwiek, CO JEST 

JAKIEŚ (a przynajmniej było lub często również POWINNO 

BYĆ JAKIEŚ, a z jakichś powodów akurat może NIE JEST 

aktualnie? a powinno? itp. itd. etc.),a zostało np. zniszczone 

albo naruszone albo ?zepsute? przez kogoś lub coś lub z 

jakichś powodów ? w każdym razie stało się Źle.. z jakichś 

powodów, ANIE POWINNO. No i wtedy taki DOBRY tekst w 

stylu adwokackim OPISUJĄCY SYTUACJE ZISTANIAŁE, 

których dotyczy, i o których opowiada (powinien ? nie 

powinno i NIE MOŻE być, tak naprawdę inaczej ? broń 

Boże, bym powiedział nawet) ? PRAWDZIWIE ? tekst taki, 

powtarzając trochę się? ? POWINIEN ZADZIAŁAĆ JAK 

NALEŻY I POWINIEN? i POROBID SAM PORZĄDKI? 

wiadomo JAK? bo jest opisane w tekście owym napisanym i 

zapieczętowanym pieczęcią Autora piszącego Prawdziwie 

Tekst w Stylu Adwokackim ? najlepiej na jego początku, 

żeby było to widoczne oraz na końcu,…  

 

 

5 Stycznia 2012, o 00:20:  

 

po ostatniej kropce tego Tekstu, o którym mowa w tekście, 

na temat tekstów w stylu adwokackim, który piszę właśnie 

TU. Dzisiaj. Data w stopce lub nagłówku Komentarza, w 

którym właśnie piszę to, co piszę, dla jasności i precyzji? na 

Stacji Kulturze.pl (stacja kultura.pl) w dniu dzisiejszym? 

data i miejsce ? pierwsze w nagłówku, tak jak napisałem 

poprzednio a miejsce ? da się sprawdzić w archiwach 
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statystyk Serwera Stacji Kultury, rozpoczynając 

poszukiwania od odnalezienia nr IP Autora, który napisał 

komentarz ten, który właśnie kończę? nie ważne kiedy tak 

naprawdę. Piszę DZIŚ TERAZ i na razie nie napiszę kiedy 

dokładnie, tak naprawdę? Powinien kończyć się limit 

znaków. Wysyłam, a potem dokończę myśli tu zawarte w 

kolejnym komentarzu. Na razie AMEN. Do kontynuacji w 

Kolejnym Komentarzu. Prosimy ?przewrócić stronę? i 

kliknąć ?Czytaj Dalej?? CDn. *..+ wait czili? .  

 

 

8 Stycznia 2012, o 18:50 :  

 

Dzień dobry po Świętach… a propos tekst adwokackiego i 

stanowiska strukturalistów co do formy tekstu (opowieści), 

wrócę może w kolejnych komentarzach, bo na razie nie 

chce mi się kontynuować wątku, który jest właśnie z zasady 

tego typu tekstu wynikającej – nudny – bolesny, nie do 

przeczytania dla zwyczajnego Czytelnika, ani nawet 

zapoznania się z nim często również – w ogóle – że tak 

powiem – czyli jak na mój gust – powinno być przy tego 

typu tekstach już na pierwszej stronie tego typu tekstu 

napisane wielkimi literami oraz dużą czcionką – 

wyróżnioną oraz z wykrzyknikiem i słowem "UWAGA!" 

(przed samym tekstem – najlepiej na samej górze tekstu): 

"NIE DLA LUDZI – Tekst Adwokacki – BOLI – Chcesz 

Umrzeć – Czytaj Dalej – Chcesz Żyć i pozostać Szczęśliwy – 

Poszukaj Innej Bajki…" – lub coś w tym stylu właśnie. Takie 

ostrzeżenie dla Czytelnika PRZED zapoznaniem się z 

tekstem typu adwokackiego… Strata czasu ABSOLUTNA i 

właściwie wejście już w pierwszym akapicie oraz nawet  na 

pierwszej Literze tego typu tekstu na drogę krzyżową 

zakończoną kropką "amenową" i krzyżem – czyli śmierć, 
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cmentarz i grób… Powinno się tam na końcu tekstu 

postawić jeszcze ładną dużą pieczątkę (najlepiej czerwoną) 

Sądu i podpis Zabójcy – Kata lub ew. Sędziego 

prowadzącego Tekst Omawiany Adwokacki, który właśnie 

doczytaliśmy do końca i umarliśmy. A było OSTRZEŻENIE! I 

to na samym początku owego tekstu adwokackiego – czyli 

ZANIM potencjalny Czytelnik tego typu tekstu 

(adwokackiego) – rozpoczął swoją Ostateczną Podróż 

Czytelniczą Zakończoną Śmiercią na KRZYŻU. A potem 

wiadomo – tortury ostatnie na samym końcu, kilka godzin 

wisienia na krzyżu i śmietnik… czyli cmentarz. AMEN. 

(krzyż). Takimi tekstami zabija się ludzi. Inaczej NIE JEST. A 

zatem, wolałbym może najpierw napisać coś innego 

związanego bezpośrednio i wszystko, co wynika z tej 

odnogi rzecznej komentującej dany wątek artykuły 

powyższego (omawianego przeze mnie dziś znowu: TU – w 

komentarzach na StacjaKultura.PL – dla jasności … ) –  

 

 

8 Stycznia 2012, o 18:57 :  

 

… z artykułem omawianym, czyli: "Z Krwi i Kości" – 

Autorstwa Pana R. Rychlickiego… (jak wynika z podpisu 

pod/nad – w każdym razie blisko tytułu artykułu, żeby było 

wiadomo, po prostu KTO…) … … Hmmm… Tym razem może 

rozwinąłbym chętnie wątek tego akapitu: "Podobnie jak 

dzisiaj codzienne seriale kreują ułudę realności 

eksploatując informacje z dziennika telewizyjnego i każąc 

się swoim bohaterom wypowiadać na aktualne widzom 

tematy". A potem wrócę do poprzednich, uzupełnię, 

omówię dokładniej i rozwinę, a potem wezmę się za kolejne 

oraz nowe… teraz przerwa na inną robotę… nie wszystko 

na raz… muszę zdążyć ze wszystkim dziś… mam tylko kilka 
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godzin dostępu do komputera… wait czili… dzienks a lot 

from Heavens (or maybe higher & more above, as I could 

say, but… never mind at this time – i'll tell about it 

something more (ev.) – later also… Hmmm… )… Do 

napisania egejn… Może nawet zdążę dziś… Hej! .  

 

 

8 Stycznia 2012, o 20:30:  

 

Dzień dobry ponownie, znowu mam chwilkę. Nie mogę 

doczytać z marginesów, bo kilka dni temu porobiłem sobie 

notatki a propos tego akapitu, który właśnie mam sobie tak 

omówić tu dla radości własnej oraz przyjemności tego, że 

mogę opowiedzieć co sądzę a propos tematu… no bo z 

reguły bez kontekstu i tematu to chyba raczej nie ma co 

opowiadać… no i tragedia często też wynika z tego również 

dla ludzi, ale powiedzmy, że to kolejny (dodatkowy – ew.) –  

w każdym razie zupełnie inny wątek do rozwinięcia – przy 

okazji – a propos Artykułu. Nie dzisiaj może. Bo czas ucieka. 

Kończy się czas komputera. Muszę znowu zmyślać z 

pamięci… notatek nie mogę rozczytać. Cholera. Bo w 

dodatku napisane dookoła gdzie się zmieściły wokół 

Artykuły i na marginesach i pomiędzy zdaniami.  Totalny 

miszmasz. Nie wiem dokładnie gdzie początek i gdzie droga 

poszukiwać ciągu notatek marginalyjnych własnych na 

wydruku tego Artykułu – jak zbudować z tego ten tekst, 

który napisałem wężykiem, gdzie się dało i było wolne 

miejsce… wszystko zamazane i nieczytelne. Kurde. Nie dość 

że, to jeszcze na dodatek chyba za szybko i za niewyraźnie 

pisałem. Coś z tym muszę zrobić na przyszłość, bo tracę 

czas na odcyfrowywanie własnych notatek. A pamiętam, że 

były wartościowe… Kurde!… zostawię w archiwach w razie 

co – może kiedyś… a teraz z pamięci… Hmmm… jeśli 
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pamiętam tak samo jak napisałem wtedy.. ew. w punktach 

może.. potem napiszę to w formie wypowiedzi 

(opowieści)… wait…  

 

 

8 Stycznia 2012, o 20:44 :  

 

Ech… to jednak w skrócie może. W punktach. Przynajmniej 

będę mógł zapomnieć, a notatki pozostaną tutaj na dalsze 

rozwinięcie – w formie opowieści własnej na ten temat (bo 

to też ważne – w jaki sposób na podstawie CZEGOŚ ktoś 

opowie – bo wtedy wiadomo, o co chodzi i jaka jest 

opowieść… co z tych punktów – notatek kilku zaledwie 

często – TYLKO – wynika). To jak w kuchni. Jak ma się 3 

produkty podstawowe – można zrobić pewnie z 1000 

(słownie: TYSIĄC) absolutnie różnych dań… trzeba tylko 

wiedzieć JAK. Można. Zaręczam. każde ABSOLUTNIE INNE. 

W razie co, mogę pokazać. A jak ma się 3 inne produkty? Ta 

sama zasada. A jak ma się 4 różne produkty? Ilość dań, 

które można z tylu zaledwie produktów przyrządzić – 

pysznych i na max., że człowiek nie uwierzy czasem i chce 

więcej i inne (podobne albo zupełnie inne, ale w tym stylu, 

że tak powiem) i na zawsze i oby się tylko nie skończyło 

NIGDY, tak naprawdę – zwiększa się wielokrotnie. Z 10 

(dziesięciu) półproduktów można wykarmić miliardami do 

wielkich potęg – różnych dań miliardy istnień ludzkich a 

nawet Cały Świat… i Dalej poza Świat a nawet Galaktykę. 

Zaręczam. Bo potrafię i robię to na co dzień. Dania znaczy 

się. Ilości półproduktów aż takich nie posiadam niestety, bo 

czasem głoduję akurat… no ale to mniejsza z tym. Bo to 

tylko kwestia półproduktów w kwestii SĄ lub ICH NIE MA. 

Reszta tak, jak napisałem wcześniej. Ilości potrzebne 

zwiększają się jedynie w miarę potrzeb, czyli głodnych, lub 
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chcących spróbować dania. Ew. po prostu coś dobrze 

zjeść… No nie ważne. Opowiem ew. potem, jak będzie 

potrzeba. Na razie wracając do tematu… Miało być w 

punktach, to będzie. Bez rozwinięcia zupełnie, powiedzmy. 

Żeby pokazać JAK TO SIĘ ROBI WŁAŚNIE, o czym napisałem 

przed chwilą. Nie będą to dania żywnościowe (jedzenie 

czyli), ale w przełożeniu analogicznym na Opowieść… 

będzie TAK SAMO… w nast. Komentarzu… Wait Plizzz 

Czili… … Będzie Jedzenie… w produktach podstawowych na 

początek, chociaż już wcześniej…  

 

 

8 Stycznia 2012, o 20:50 :  

 

… jak najbardziej do pewnego stopnia (w wielu 

przypadkach IDEALNIE, bym powiedział nawet, jak na tego 

typu półprodukty) – po prostu wcześniej przez kogoś 

inteligentnego i mądrego również nawet (może) czasem… 

przyrządzone… palce lizać i sama śmietana, tak naprawdę… 

ale to tylko na początek… z tego ubijemy koktajl… a 

potem… Czego Dusza Zapragnie… w zależności od potrzeb. 

Moje danie będzie pokazane w komentarzach publicznie… 

inni zrobią swoje własne albo nie – jak to lubi, jak kto woli, 

jak kto rozumie, ma ochotę i (ew. przyjemność) oraz 

wiedzę na dodatek, żeby wiedzieć o co chodzi oraz o czym 

mowa… albo NIE… w nast. komentarzy już konkrety… teraz 

robota. Inna. Proszę poczekać. powinienem zdążyć jeszcze 

dzisiaj. Na pewno z głodu nikt nie umrze, więc spokojnie 

mogę zakończyć i dopisać to, co zapowiadałem przed 

chwilą ew. za kilka godzin, lub ew. WCALE… w zależności, 

czy zdążę… Najpierw robota. przeżycie to priorytet. Bez 

tego jedzenie oraz inne przyjemności człowiekowi NIE 
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POTRZEBNE ABSOLUTNIE. Amen. Do napisania ponownie 

w temacie. Hej! .  

 

 

9 Stycznia 2012, o 12:11:  

 

Na początek może takie TRZY składniki (jak napiszę danie 

na 300 stron A4), to podam kolejne 3… Oto Pierwszy 

Zestaw: 1. Umberto Eco "Sześć przechadzek po lesie fikcji" 

2. Umberto Eco "Wahadło Foucault'a" 3. tak dla smaku i dla 

zmyłki (albo przyswojenia masowego odbiorcy oraz 

zainteresowania wszystkich "na łatwiznę" – wtedy dociera 

łatwo do wszystkich i każdy posmakuje – jak posypanie 

lukrem, na który każdy w zasadzie się "złapie" – 

Hehehehehehe…… 666.`13./–7" – "In The Mouth Of 

Madness" (film amerykański chyba, z tego, co kojarzę… 

tłum. polskie: "W paszczy szaleństwa". reżysera nie 

pamiętam dokładnie, ale horror dobry i do zapamiętania na 

zawsze, więc pewnie mogę się domyślać z założenia z góry i 

próbować strzelać na oślep z pamięci: John Carpenter… – 

ale pewien nie jestem. Sprawdzę. Mniejsza z tym. Jeśli John 

Carpenter, to będzie DUŻO LEPIEJ. Jeśli nie, to Panu 

Johnowi Carpenterowi NA PEWNO ABSOLUTIE (I TAK) NIC 

NIE UBĘDZIE… Bo Geniusz i tak zawsze WIE… jak jest, a nie 

tylko "swoje". Hmmm… Na razie tyle w kwestii składników.  

 

A teraz Opowieść…  

 

 

9 Stycznia 2012, o 12:23:  

 

Albo od razu, co by nie czekać na 300 stron A4 za długo. Bo 

mogę przyjść za rok np. i dokończyć Opowieść… nie mam 
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czasu na wszystko na raz… muszę walczyć o przetrwanie. 

Bo to priorytet, jak pisałem w poprzednich komentarzach. 

Więc może jak ktoś chciałby rozpocząć własne 

poszukiwania i napisać coś sensownego na omawiany 

temat ze swojej strony, że tak powiem, zanim zrobię to ja 

PO SWOJEMU… jak zawsze to robię, bo nie inaczej przecież 

– ABSOLUTNIE NIGDY INACZEJ… Hmmm… to bardzo 

proszę. Może kogoś to natchnie: Zestaw 2: (1. "Gra Endera" 

Scott Orson Card, 2. "Wojna Światów" H.G. Wells, 3. "Ultima 

VII" – 7–ma część sagi Ultima – Gra PC (386DX 33 MHz) – 

na takim czytniku Opowieści o Avatarze i Ultimie 

zaczynałem zapoznawać się z jej treścią i przesłaniem. 

Może są wydania bardziej aktualne na dzisiejsze komputery 

GH? Nie wiem. Nie sprawdzałem. Mam tamtą wersję z 

książeczką, opowieść i legendą okołoprzygodową dot. 

Świata Gry… a do tego MAP–ę na skrawku materiału – 

kolorową – dołączoną do gry zapakowanej w czarnym 

pudełku… na dyskietkach 3i1/4''. Potęgo słowa pisanego z 

wizualizacją treści i przekazu, że tak powiem a do tego 

multimedia oraz interakcja z Użytkownikiem / 

Czytelnikiem. "Ultima VII". VR normalnie, jak na tamte 

czasy. Co mówić dzisiaj… Polecam GRĘ, jak i Książki 

wymienione… oraz Treść…! Dobrej zabawy i Poznania! Do 

napisania egejn. Hej… Cześć! .  

 

 

14 Stycznia 2012, o 15:59:  

 

*..+ Przyjdzie czas na jedzenie czytelnicze. Najpierw muszę 

zarobić na życie… a teraz Księgowość… Roczne Rozliczenie, 

po podobno 2012 r. to ma być już Koniec, czyli The END… 

Oby jak w In The Mouth Of Madness… bo JUŻ SIĘ DZIEJE… 

Hehehehehehe…… Kończę właśnie Ostatni Rozdział. 
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Powaga. Teraz ATARI musi to Wykonać i po Problemie. 

Apokali_spa wg. Scenariusza… napis ssanego Niedawno: 

XX/XXIw. AMEN. wait… . Opowiem Zakończenie, ale 

najpierw Epilog… Od tyłu… proszę Czekać… *..+. Warszawa, 

dn. 14.01.2012 r. godz. 15:58 CET. p.s. A przystawki na 

Koniec. The END. *.+.  

 

 

[..] 

 

 

21 Stycznia 2012, o 23:56:  

 

"Cieszę się z wywołania takiej rzeki myśli i znaków 

drukarskich." – w sumie nie wiem do końca, czy to dobrze, 

czy to źle, jednak do czegoś Artykuł zmobilizował, albo po 

prostu natchnął, lub wywołał… może być "rzeka myśli"… 

też OK. … Tak jak mówiłem wielokrotnie wcześniej, 

przynajmniej dla mnie Artykuł to jak Ulotka Reklamowa… 

samo się wszystko w głowie otwiera, potem się leje… a 

potem, tylko błagać Bozię, żeby Potopu znowu nam tu nie 

zrobiła… … dobrze, że to "tylko" znaki "drukarskie", chociaż 

też zastanawiałem się przez chwilę, czy… hmmm… czy… jak 

to ująd w słowa… czy znaki Ascii czy jakie tam bug –

informatyczne, w każdym razie nie "byle jakie" na pierwszy 

rzut oka na plik skompilowany–wynikowy nie–

informatyka, czyli krzaczki, grzybki, flaczki itp. zupełne 

znakowe nie wiadomo–co… A DZIAŁA… … tylko jednak 

(znów powiem, że przynajmniej dla mnie, bo zależy od 

zrozumienia tekstu przez Czytelnika, jak analogicznie z 

czytaniem plików źródłowych chociażby aplikacji 

komputerowych, itp. *..+ nie ważne razie…) jakaś melodia 

znakowo – językowo –  treściowo–merytoryczna nawet (co 
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najciekawsze) – z tego ciągu znaków "drukarskich" chcąc 

nie chcąc – w miarę przynajmniej => sensowna SIĘ 

UKŁADA. Jak dla mnie, są to przynajmniej notatki własne na 

marginesie Artykułu, które dodają mi rozwinięte w miarę 

już zahaczki kolejne (kontynuując myśli poprzednie z 

komentarzy spod Artykułu) do kolejnych, kolejnych itd. aż 

potem totalne rozlanie wątków i tematów rozpoczętych w 

Artykule, poprzez notatki własne "pod artykułem", czy "na 

marginesie" właśnie, a potem: PRACA DYPLOMOWA Z 

WSZELKIEJ WIEDZY LUDZKIEJ DOOKOŁA UNIVERSUM, tak 

naprawdę, jak pisałem w któryś z pierwszych komentarzy 

w tym temacie. Wystarczy puścić rzeczki mniejsze (wątki 

rozpoczęte i tematy wzmiankowane choćby tylko – choćby 

jednym wyrazem często również, tak naprawdę…)… i 

Powieść 360 stron A4 min. Powaga. I do tego jak 

najbardziej merytoryczna, zajmująca, ciekawa, interesująca, 

wciągająca,..  

 

 

22 Stycznia 2012, o 00:07:  

 

… poruszająca, rozwijająca, kształcąca, kontrowersyjna 

nawet czasem, "natchniewająca" do dyskusji lub chociaż 

zastanowienia się przez chwilę Czytelnika Czytającego, ew. 

zabijająca, wzruszająca, 

kładąca do łóżka, mobilizująca do pracy własnej nad sobą, 

do samokształcenia lub zamążpójścia nawet może dla 

niektórych Czytających, czasem wzbudzająca płacz, 

niedowierzanie, załamanie samo–własne, tudzież krzyk na 

cały głos, a nawet skok przez balkon z 10 piętra, 

przykładowo – nie polecam… )).. ETC. w nieskończoność, 

jeżeli chodzi o komentowanie tekstu (w szczególności 

własnego) … a również powtórzenia słów, które mówią 
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prawie że to samo a jednak trochę inaczej, a do tego… ech… 

miało być Danie… Trzeba poczekać… wait… . Przy okazji 

zastanowiłem się, czy można zrobić automatyczny bug 

informatyczny, który klei się to tu, to tam… i wygląda 

"elegancko", a jest po prostu ROBALEM… czyli w miarę  "na 

kształt ludzko–piszący", czyli w miarę sensowny, ale jednak 

BUG) – np. automatyczny spamer komputerowy – bez 

logowania się na konto własne i piszące byle co, ale wydaje 

się, że "elegancko" ktoś "pluje się" sam ze sobą bez czytania, 

czy nawet zapoznania się z tekstem komentowanym – 

totalnie bez sensu, np. itp. itd. etc. Łatwo coś takiego 

zaprogramować i puścić na internet. Ale konsekwencje 

byłby totalnie niebezpieczne dla Ludzi na świecie. Nie do 

opisania. Łącznie z III wojną światową, gorszą niż w 

najstraszniejszych snach i wizjach "proroków" 

prorokujących w wizjach szalonych własnych od wieków, 

że tak zażartuję… … a jednak łatwo to zrobić… Dzisiaj. 

Wystarczy jeden w miarę "inteligentny" BUG–SPAM–

Automat–Komentujący–Internetowy 1 (jeden) => i puścić 

go w świat… "Niech komentuje dowolnie "sprawnie 

intelektualnie" gdziekolwiek i jakkolwiek, aby nie do 

rozpoznania, że to automat bug–owy zero–jedynkowy – 

czyli aplikacja komputerowa bezmyślna totalnie, a jednak z 

bazą danych "najciekawszych debilnych komentarzy 

internetowych" – szablony po prostu…  

 

 

22 Stycznia 2012, o 00:18:  

 

… do tego z google–owym (przykładowo) enginem 

tłumaczeniowym na dowolne języki świata i mamy III 

wojnę światową i TOTALNA ZAGŁADA. Nie szukając daleko: 

Komentarz Pana Toma Anonima z frędzelkiem ~ nad "T" – 
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COś – bug internetowy – absolutne nie wiadomo co – SPAM 

totalny bezmyślny – bo to Automat, po prostu na jakiś nr IP 

(proponowałbym sprawdzić w archiwum serwera i zapisać 

"na pamiątkę", żeby potem definitywnie ZABLOKOWAĆ na 

zawsze ten nr IP – ale najpierw SPRAWDZIĆ właściciela 

tego nr IP, bo może jednak spam ludzko–podobny, czyli jak 

to się mówi Spamer–"Człowiek" – siedzący przed kompem i 

klepiący debilne komentarze to tu to tam, aby pyskować jak 

szczeniak niegrzeczny z przedszkola, co znalazł nowa 

metodę na skierowanie na siebie uwagi i samozaspokajanie 

spaczonych i z przeznaczeniem na leczenie lekarskie – 

potrzeb głupoty własnej oraz złośliwości wynikających z 

niedorozwoju własnego (fakt obiektywny i prawdziwy – bo 

spamer Tom NIE WIDZI SENSU… czyli nawet NIE CZYTA… a 

na dodatek NIE WIDZI…. także do tego przydałby się 

okulista…)… lub ew. chodzi tu o jakieś inne problemy 

umysłowo–życiowe własne spamerów pokroju ~Tomy'ego 

z fiflaczkiem nad "głową", czyli nad T w przydomku 

spamowym internetowym własnym niejakiego BUG–a 

nazwanego przez się samego Niego, czy Jego, czy jak To 

zwad… czyli Tomy'ego Niejakiego co spamuje gdzie 

popadnie… bo widać i czytać przecież wyraźnie poniżej w 

komentarzach do niniejszego Artykułu…. No normalnie jak 

u Pani Musierowicz w Jeżycjadzie. … był taki niegrzeczny 

chłopczyk co piekł kartofle na balkonie i robił wszystkim na 

złość bez powodu, bo to taki okres dorastania 

przedszkolnego w życiu człowieka każdego… no i jak ten 

chłopczyk nauczył się na dodatek NOWEGO SŁOWA, to 

chodził przez tydzień po świecie i UŻYWAŁ TEGO SŁOWA… 

… Śmieszne to było… i strasznie lubię książki Pani 

Musierowicz… cały Komplet, normalnie! Na zawsze. 

Podobnie jak Panią Marię Kruger… i Jej Karolcię… 
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22 Stycznia 2012, o 00:26:  

 

Hmmm… A teraz trzeba napisać Automat Spamowo–

Komentująco–Pyskaczy–Bez–Powodu… pewnie taki, jaki 

opisałem dziś w komentarzach na początku  wpisu z dziś… 

żeby nie brać się bez powodu od razu za Sztuczną 

Inteligencję czy Systemy Ekspertowe–Doradcze itp. itd. etc. 

łącznie ze współczesnym systemem uczenia się komórek 

po 3 do 6 tys. przejść wirusa z Akceptacją i … Hmmm… 

wystarczy Baza Danych zewnętrzna (nieduża wcale, np. 

Słownik Języka Polskiego, albo listy komentarzy 

spamerskich sporządzone już dawno i latające sobie to tu to 

tam wraz z nr IP spamerów – po internecie wtyczka do 

Tłumacza Google – i mamy Międzynarodowy Kod 

Spamujący "Ludzkopodobny" a nawet w wersji 

rozszerzonej "Dyskutujący bez potrzeby – Mordująco–

Pyskujący aż do zabicia Człowieka Internecie, który stara 

się…" … " – tragedia, no nie? … itp. itd. etc. Aplikacja na 

kilkadziesiąt linii kodu MAX. A Zabija CAŁY ŚWIAT. LUDZI! I 

to jest właśnie Najgorsza Tragedia. Bo Armagedon zrobią 

Ludzie sobie sami, przez 1–ego Pyskacza BUG–a 

Internetowego. I Po co? WNIOSEK: Nie dyskutować z 

ROBAL–ami… wtedy można spokojnie żyć i pracować oraz 

cieszyć się życiem własnym oraz prawdziwym kontaktem i 

ciekawą rozmową z ludźmi – Prawdziwymi. Na całym 

Świecie. Powodzenia dla Ludzi! I Śmierd Definitywna dla 

Wirusów Komputerowych… a do tego Robali… Do nast. 

Komentarza. Będzie DANIE nr 1. Hej! .  

 

 

24 Stycznia 2012, o 15:48:  
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No cóż… chciałem dodać kolejne pół–dania do Dania nr 1, 

ale widzę, że znowu ktoś sprzątnął ze stołu ostatnie 

potrawy. Pewnie robal… One tak mają. … Straszne… w 

takim razie na razie kończymy z Przyjęciem i tyle. Koniec 

Komentarzy do Artykułu. Będą Opublikowane gdzieś 

indziej. Miłego i Smacznego… a do tego Lektury! cdn. gzie 

indziej. Przykre (dla niektórych). Wiem. Przepraszam 

Zainteresowanych i do napisania ponownie. Tam, gdzie 

Robale nie mają wstępu. Przy jedzeniu czysto musi być. W 

brud i robactwo nawet Gości nie zaprasza się. Wydaje mi 

się to oczywiste. Do napisania na Obrusie. HEJ! … *.+. Z 

poważaniem, Darek S. (Smaku), Warszawa, dn. 24.01.2012 

r., godz. 15:48CET.[.].  

 

CDN.  

 

[..]  

 

… 
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Autor artykułu: 2012 

 

Kto czyta Eco, żyje podwójnie 
 

stacjakultura.pl/1,7,25257,Kto_czyta_Eco_zyje_podwojnie,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

12 Stycznia 2012, o 19:42 

 

A kontynuując wątek fajnego tytułu, jak ktoś czyta Eco i 

Pana Nienackiego, to żyje potrójnie? A jak ktoś czyta 

wszystkich klasyków polskich a do tego zagranicznych i 

ogólnie mówiąc ogólnoświatowych zebranych w jeden 

kanon wiedzy o literaturze i nadal aktualnych oraz 

wiecznie trwałych zabytkach kultury ludzkości  (jeśli tak 

można powiedzieć)… podliczając klasyków statystycznie, 

powiedzmy ok. 3000 (słownie: trzy tysiące) wartościowych 

twórców kultury, historii literatury, nauki i sztuki na 

przestrzeni dziejów poczynając wyliczenia statystyczne 

powiedzmy od mamutów a nawet z poprzedniej epoki 

sprzed potopu i załamania pogody, czyli powiedzmy sprzed 

dinozaurów np. albo może nawet jeszcze wcześniej, w 

każdym razie, żeby nie utrudniać wyliczeń statystycznych, 

żeby nie zgubić głównego toku myśli oraz wypowiedzi, 

wątku o którym mowa i był rozpoczęty – załóżmy, że 3000 

(trzy tysiące). Resztą niech się bawią powiedzmy z 

ciekawości oraz zainteresowania Ich własnego, powiedzmy 

Antropolodzy (ew. antropologowie – nie bardzo kojarzę 

różnicę – jestem niedouczony, przepraszam :] – nadrobię 
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kiedyś…), ew. inni badacze historii człowieka i kultury… 

Hmmm…. no nie ważne, bo właśnie zbaczam z tematu, 

którego miałem się trzymać… wracam… … A zatem… Czy 

wtedy "Kto czyta klasyków, ten żyje (liczba_klasyków)*tyle 

razy ile wynosi liczba klasyków? Czyli powiedzmy jak w 

naszym dzisiejszym przykładzie opisanym tu teraz: 3000–

ójnie? Znaczy się 3000 żyć na raz? Czy to chodzi, że aż tyle 

światów naraz otwiera się jednocześnie w nas, kiedy 

czytamy tylu Autorów w naszym JEDNYM życiu – NA RAZ? 

No fajnie żyć 3–ema tysiącami żyć na raz w jednym życiu. 

Normalnie Highlander z Christopherem Lambertem (czyli 

"Nieśmiertelny"! ). He! Lubię to… … Tylko czy jak przeczyta 

się Autora, to znaczy, że On (Autor czytany znaczy się) –  

umiera a my mamy Jego MOC i Życie i Wiedzę i Odbieramy 

od Niego Naukę i CAŁE JEGO ŻYCIE I MYŚLI I WSZYSTKO? 

No byłoby to chyba straszne… naprawdę. 

 

 

12 Stycznia 2012, o 19:51 

 

To jak ucinać komuś głowę w Highlanderze właśnie może? 

A potem "mamy Jego siłę i wiedzę i doświadczenie życiowe, 

i myśli, których się "nabawił" podczas swojego życia nie 

ważne tak naprawdę SKĄD… i moc i wspomnienia i śmierć 

nawet pisaną pewnie w ten sam lub analogiczny może tylko 

sposób, czyli przez dekapitację czytelniczą, że tak powiem… 

Hmmm… )… Ciekawe jak to jest naprawdę. Nie lubię zabijać 

w ten sposób. A ciekawe, jakby do tych 3000 

wspomnianych klasyków dodać całą współczesną kulturę 

masową i cały ten dzisiejszy chłam? Mogłaby PĘKNĄĆ 

GŁOWA osobie, która chciałaby się z tym wszystkim ot tak 

"po prostu" – ZAPOZNAĆ (tylko, wydawałoby się). I śmierć 

czytelniczo–samo–dekapitacyjna własna na życzenia 
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własne, że tak powiem. Powaga. Dlatego morał z mojej 

strony taki a propos tytułu artykułu powyższego na temat 

80–tych urodzin Pana Umberto ECO… Trzeba uważać co się 

czyta, bo można stracić głowę… zwyczajnie… a co dopiero 

ŻYCIE WŁASNE JEDNE I JEDYNE ZAWSZE KAŻDEMU 

NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE (powinno przynajmniej być 

takie jak napisałem przed chwilą i za chwilę dopiszę) – 

DROGIE… Hmmm… Inaff może na teraz… idę ściąć dziś 

komuś głowę za karę. Do napisania po wyroku oraz 

egzekucji. Kogo CZYTAM DZIŚ? Np. Hmmm… wezmę się 

może za akta sądowe i prokuratorskie na dziś… 

przynajmniej zdążę w terminie… Ale to tak na początek, 

powiedzmy… a potem poczytam Karolcię. Tez musi być 

smaczna… Z pozdrowieniami i Życzę Miłej Lekturry dla 

Przettrwałłych! … Oby wytrwać do samego ostatniego 

Zakończenia… wtedy można rzec sobie z powagą i 

pochwałą wielką własną… przeżyłem Podróż. Czas umrzeć. 

AMEN. … Heheheheehhe…… 666666. I strzał w łeb własny 

lub cięcie szablą samurajską własną sobie samemu przez 

brzuch na wylot lub w łeb na dwa… jak jabłko…– to zawsze 

najlepiej działa w sumie oraz efektywnie na max – 

przynajmniej powinno… … najlepiej by tak było w sumie 

dla mnie, tak naprawdę… 

 

 

12 Stycznia 2012, o 19:54 

 

 

… miałbym mniej roboty po prostu z machaniem ostrymi 

przedmioty, że tak powiem na dziś i … Miłej Lektury dla 

Wszystkich! Nie traćcie Głowy! Może przydać jeszcze się… 

Hehehehehehe……. Gilotyna oraz Pozdrowienia dla 

Czytelników Wielu Żyć na raz w Jednym Życiu Własnym 
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Cennym, oraz Najcenniejszym, że tak powiem, i… i NIC na 

razie… dopiszę potem. Do napisania zatem. Miłego 

Odespania! Smaku Kruger… Cz. III Karolici… Do 

Przeczytania po Latach! )). p.s. Maria wróciła! Dzienx GOD, 

normlnralnie! He! … PAP! *. 

 

 

12 Stycznia 2012, o 19:56 

 

pps. "Kto czyta, ten żyje… a kto umarł ten trup" – jak mawia 

staropolskie góralskie przysłowie, dlatego więc… Biskup 

czeka na rozmowę. Przepraszam. Napiszę więcej jutro. Hej.  

 

 

AJ: @Dariusz Smakulski – Tu raczej chodzi o to że dzięki 

książką Eco możemy się przenieść do innej rzeczywistości i 

oderwać od codziennych problemów. Jednym życiem jest 

nasza codzienność, a drugim rzeczywistość w jego 

książkach. 

 

 

13 Stycznia 2012, o 17:06 

 

 

@AJ: Tak, to prawda. Tak też oczywiście zrozumiałem tytuł 

tego artykułu. Bo jego wymowa jest oczywista, 

przynajmniej dla ludzi, którzy rozumieją proste przenośnie 

czy porównania, w każdym razie zdania oznajmujące "nie 

wprost", a głębokie, a przynajmniej głębsze niż sama 

dosłowna treść, którą "sobą" albo "w sobie" (w swojej 

treści i znaczeniu dosłownym) niosą lub starają się 

"powiedzieć", czy raczej może w znaczeniu informacji 

dosłownej "tak naprawdę", którą w swojej znakowo–
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stylistycznej formie starają się przekazać Czytelnikowi. 

Często jest to właśnie robione w literaturze i nie tylko (bo 

mowie potocznej również tak sie dzieje na co dzień – 

bardzo często, a nawet czasami za często – ale wtedy w 

takich sytuacjach trzeba umiejętnie i spokojnie w celu 

zrozumienia "o co chodzi" zejść w wypowiedziach tego 

typu jak tytuł artykułu (opisywanych znakowo i formalnie, 

a nawet stylistyczno–gramatycznie itd. itp. etc. filologicznie 

"zakręcono", że tak powiem… He! ) na formę dosłowną 

prostą – zwyczajnie przekazującą treść przekazywaną 

odbiorcom komunikatu – np. czasem bardzo dobra w tego 

typu sytuacjach "już niezrozumianych" z jakichś powodów 

(i nie daj Boże zaczynających owocować powoli ZGROZĄ 

wybuchu emocji a czasem nawet tasaków i siekier, co 

mówić krzyków, podniesionych głosów, dziwnych 

grymasów twarzy, machaniem rąk, gestami i wszystkim, co 

tak naprawdę nie związane być powinno z czystym 

przekazem informacji, o który przecież chodziło Nadawcy 

Komunikatu wprost lub–nie wprost lub dowolnie inaczej, 

może być przecież nawet gestykulacyjnie lub obrazkowo a 

nawet piktogramowo lub alfabetem Morse'a – bez 

znaczenia forma przekazu oraz zasób środków fizycznych 

do przekazania komunikatu – może być szpadel, 

przykładowo, albo nawet chociażby rzęsa, ew. język… mogą 

być zęby, albo kop z buta – to też pewne formy dostępne 

człowiekowi i nie tylko, tak naprawdę, w każdym razie 

formy przekazu informacji/komunikatu/itp.itd.etc., że tak 

powiem… 

 

 

13 Stycznia 2012, o 17:15 
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Hmmm. no w każdym razie, żeby nie rozblekać… … wiem, o 

co chodziło autorowi artykułu – napisałem o tym w 

komentarzu wczoraj, chociażby cytując akapit: "Czy wtedy 

"Kto czyta klasyków, ten żyje (liczba_klasyków)*tyle razy 

ile wynosi liczba klasyków? Czyli powiedzmy jak w naszym 

dzisiejszym przykładzie opisanym tu teraz: 3000–ójnie? 

Znaczy się 3000 żyć na raz? Czy to chodzi, że aż tyle 

światów naraz otwiera się jednocześnie w nas, kiedy 

czytamy tylu Autorów w naszym JEDNYM życiu – NA RAZ? 

No fajnie żyć 3–ema tysiącami żyć na raz w jednym życiu. 

Normalnie Highlander z Christopherem Lambertem (czyli 

"Nieśmiertelny"! ). He! Lubię to… …" – i przy okazji 

poprawiając lekko (albo precyzując raczej, dla 

wyeliminowania ewentualnych niejasności, które mogłyby 

się ew. pojawić szczególnie u Czytelników z 

wykształceniem informatycznym – jeśli chodzi o 

wczorajsze komentarze dot. tytułu artykułu): "Kto czyta 

klasyków, ten żyje (liczba_klasyków)*tyle razy ile wynosi 

liczba klasyków?[..]" – w tym zdaniu *(gwiazdka) oznacza 

raczej "wyjaśnienie tego co w nawiasie) a nie mnożenie… 

bo wtedy byłoby bez sensu, albo przynajmniej "rozwijając i 

globalizując temat omawiany" – ale niestety bez 

wyjaśnienia zaraz potem lub wcześniej – przed napisaniem 

tego "działania matematyczno–informatycznego" w tekście 

literackim czy polonistycznym(nie ważne jak zwać – w 

każdym razie wczorajszym) – więc Informatyk przeczyta z 

reguły RAZY (czyli "mnożenie") i wyjdzie ciekawa rzecz bo 

może i Prawdziwa ale już jednak rozwijająca o jeden 

stopień myślenia "Dalej" – myśli podstawową zawartą w 

tytule artykułu" => przeliczeniowo" (analogicznie), jednak 

w rachunku macierzowym i permutacyjnym, tak naprawdę 

a nie analogicznie idealnie wprost proporcjonalnie => 

WPROST TAK SAMO, że tak powiem, ale w większej liczbie 
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podliczając liczbę żyć w zależności od Autorów Czytanych… 

tak to ujmę może na początek… A teraz poprawka 

uniwersalizująca akapit, który miałem zamiar przed chwilą 

poprawić… 

 

 

13 Stycznia 2012, o 17:24 

 

… dla Ogólnego Czytelnika: "Kto czyta klasyków, ten żyje 

(liczba_klasyków) ŻYĆ więcej niż tylko swoje własne JEDNO 

życie człowieka, który NIE CZYTA W OGÓLE, np. Zamiast 

słowa liczba_klasyków ujętego w nawiasy polskie zwykłe 

"okrągłe" należy wstawić liczbę klasyków, których ktoś 

czyta, lub ew. czytał w swoim życiu, bo np. zdążył… … ew. 

zamiast słowa liczba_klasyków, można wstawić sobie 

dowolną liczbę nazwisk Autorów, których czyta lub czytało 

w swoim życiu SIĘ, że tak powiem… He… … warto tak, czy 

inaczej pożyć trochę więcej i bardziej intensywnie oraz 

ciekawiej i bardziej rozwijająco na pewno również często 

też, niż żyć tylko własnym JEDNYM życiem… jakkolwiek 

ująć w tej chwili tę przed chwilą wypowiedzianą przeze 

mnie myśl. Wątek na pewno do rozwinięcia, ale nie 

wszystko na raz, ma się rozumieć, jeszcze inne ważne 

rzeczy do zrobienia na dziś, więc… Na razie tyle, dzięki za 

odpowiedź w komentarzu i do napisania ponownie. Styl 

adwokacki też bardzo często przydaje się, kiedy chodzi o 

brak zrozumienia i nadmiar np. emocji… Wtedy nagle 

wszystko USPOKAJA SIĘ. I taka jest siła i wartość tekstu 

odpowiednio napisanego, a również wypowiedzianego. 

Precyzja w cenie, ale również styl… w zależności od 

okoliczności. Styl i  Forma również jak najbardziej, czas 

bardziej nawet, bo w zależności od tekstu oraz informacji 

przekazywanej tak naprawdę to zależy zawsze, a także 
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sytuacji, w której tekst jest wypowiadany a także odbiorcy, 

do którego tekst ów przekazywany (czyli 

komunikat/informacja) JEST… Hmmm… Na dzisiaj 

wystarczy. Muszę lecieć dalej z robotą. Dzięki za komentarz 

i do napisania ponownie. Z poważaniem, Z pozdrowieniami, 

Darek S. (Smaku Czili) … Hej! .  

 

 

[..] 

 

 

17 Stycznia 2012, o 14:29 

 

Ze swojej strony mogę potwierdzić (czy po prostu 

"powiedzieć"), że WARTO. Bardzo warto. "Wahadło 

Foucault'a", "Wyspa dnia poprzedniego", "Imię róży" 

(trzeba przetrwać jakieś 60 stron opisów średniowiecznej 

sztuki "natchnionej" jakoś w okolicach "po pierwszych" 60–

ciu stronach książki – dawno czytałem, więc nie pamiętam 

dokładnie) – Pan Eco sam o tym wspomina później w 

przypisach do Imienia Róży… ale właśnie mimo wszystko 

warto, nawet, jak ktoś nie interesuje się z zamiłowania 

sztuką itp., bo jak Eco pisze w swojej niewielkiej 

rozmiarami ("tekstowo", ale i również dosłownie – 

"rozmiarami edytorsko–wydawniczymi) – książce "Sześć 

przechadzek po lesie fikcji" (w Polsce m.in. Wyd. ZNAK) – 

warto dać się wciągnąć Autorowi w Jego 9Autora) GRĘ z 

Czytelnikiem, którą Autor proponuje na kartach swoich 

powieści czy opowiadań itp. itd. etc., co stworzone przez 

Autora, czyli TEKST => poczuć w ten sposób oddech Autora 

w tekście, który stworzył… no a potem… zabawa 

obustronna… bo wiadomo (m.in.) co Autor mówi, kiedy 

pisze, co myśli i o czym stara się opowiedzieć 
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Czytelnikowi… wystarczy czytać "Jak Autor Napisał" – 

zrozumieć Opowieść Autora… i "jesteśmy uwikłani w 

Autora GRĘ"… zabawa nie z tej ziemi. Naprawdę. Jak 

tłumacz dobrze przetłumaczy opowieść Autora, wtedy bez 

względu na język tłumaczenia => oddech Autora Tekstu jest 

naprawdę TAKI SAM. Bez względu na język, w którym 

czytamy tekst. I ja to kocham akurat najbardziej na świecie, 

tak naprawdę, że nie tylko pozwalam sobie zagrać razem z 

Autorem tekstu w Jego GRĘ, ale czytając ten sam tekst w 

wielu tłumaczeniach => zabawa wydawałoby się ta sama, 

więc "po co?" => staje się tak naprawdę ZAWSZE nie do 

opisania ciekawsza i Pełniejsza… Po prostu Ideal Gejm, że 

tak powiem… Ale (jak również często wspomina o tym Pan 

Umberto Eco w swoich książkach, tekstach, opowiadaniach, 

czy wykładach nawet na Uniw. we Włoszech i nie tylko = w 

każdym razie zawsze i wszędzie, gdzie jest okazja o tym 

opowiedzieć, przypomnieć i wspomnieć)… 

 

 

17 Stycznia 2012, o 14:38 

 

… warto uczyć się języków… najlepiej wszystkich 

istniejących na świecie, jak ktoś czuje się na siłach i ma 

wystarczająco dużo czasu… a nawet tych nie istniejących 

jeszcze do tej pory, bo… WARTO! … I zawsze to potwierdzę. 

Polecam pisarstwo (jeśli tak można powiedzieć), w każdym 

razie… hmm… może inaczej… "to, co tworzy, pisze, mówi i o 

czym opowiada oczywiście na dodatek, bo przecież nie 

tylko forma się liczy czy język opowieści, ale przede 

wszystkim treść i opowieść, a nie tylko "psissarstwo" – bo 

w sumie nie byłoby wiadomo, co to miałoby znaczyć… czy 

chodzi o warsztat literacki, czy sposób wypowiedzi, czy… 

no właśnie… dlatego Polecam Wszystko, co pochodzi od 
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Pana Umberto Eco, jeśli chodzi o Jego aktywność zawodową 

i generalnie to, co przekazał światu jako On – Umberto Eco 

– wykładowca, semiotyk, semiolog, z tego co kojarzę, a do 

tego pisarz, znawca kultury masowej oraz komunikowania 

się ludzi, pisarz, twórca, filozof, a do tego wszystkiego 

wszystko to, co zrobił w życiu dobrze, a można się o tym 

dowiedzieć chociażby z Wikipedii (na początek 

poszukiwań) => na ten i Jego (czyli Pana Umberto Eco) 

temat… Hmmm… no nie ważne, bo się zakłapućkam… 

potem poprawię. Nie mam czasu dziś za wiele na opowieści 

własne. Robota czeka. POLECAM Twórczość Pana Umberto 

Eco tak czy inaczej zawsze i na zawsze. Potem opowiem 

więcej. Miłej Lektury! Darek S. (SmakU). Hej! . 

 

[..] 
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Autor artykułu: Magdalena Rusek 30–08–2012 

 

Czytelnicy eseje piszą: Książki, które zmieniły moje 

życie 

 

stacjakultura.pl/1,5,28565,Czytelnicy_eseje_pisza_Ksiazki_k

tore_zmienily_moje_zycie,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–05–11 01:42 

 

Gdzieś już kiedyś komentowałem to powiedzenie. To 

oczywista prawda, ale to działa ze wszystkim na świecie, 

nie tylko z czytaniem, też oczywiste. Gdzieś już szerzej o 

tym opowiadałem z przykładami nawet, bo to oczywiste, w 

jakichś materiałach dot. psychologii chyba. Nie pamiętam. A 

propos poznawania pacjenta i pomagania pacjentowi 

zgodnie i tylko 100% zgodnie z tym, co prezentuje 

świadomie informując, ale i z obserwacji, czyli tradycyjnie 

zwyczajnie, oczywistości same naturalne oczywiste, 

oczywiste… autorka artykułu przykładowo opowiada o 

romansidłach i to typu 'młodego, natchnionego', ale  i 

nieszczęśliwego, więc na pewno szukałaby kogoś po prostu 

dla siebie, na pewnym etapie poszukiwań już aby tylko 

kogokolwiek, żeby tylko mieć kogoś dla siebie, żeby tylko 

mieć drugą osobę, faceta, mężczyznę… i żeby móc żyć 

prawdziwie wreszcie, we własnym świecie i sprawach i 

żeby mogło być super, oczywiste, czyli po prostu mogłaby 
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mu o wszystkim mówić zwyczajnie wprost nareszcie i 

mogłaby oddychać nareszcie, to byłoby największe 

szczęście wszechświata dla autorki na pewno. Na pewno 

przecież nie jest brzydka, nie jest zła, stara się, ma swoje 

myślenie i plany, jest edukowana, wykształcona w miarę 

czyli, wie jak jest na świecie, może nie jest mądra ponać 

mądrości, to oczywiste, ale jest zwyczajną dziewczyną, jak 

wiele innych pewnie, ale jednak bardzo by chciała, bo dla 

innych to może bez znaczenia, a jednak są na świecie osoby, 

że może jednak inaczej niż że to obojętne i bez znaczenia, 

no proszę zobaczyć jak ślicznie i pięknie wygląda miłość i 

życie i młodość i prawdziwe perypetie codzienne dziejące 

się naprawdę, a nie oczekując, w tych romansidłach 

przykładowo… żeby nie tylko poznawać innych opowieści, 

ale móc wziąć udział we własnej treściwej prawdziwej 

sensownej, nad którą się pracuje codziennie zwyczajnie 

żyjąc po prostu, ale jednak do przodu , jak w historii, 

oczywiste, i to prawdziwej.  

 

 

2016–05–11 01:51 

 

… to jest prawdziwe życie wtedy dopiero i jakie piękne i 

wartościowe, aż do bólu czasem nawet, to oczywiste, 

codzienność po prostu, i tragedie i wydarzenia i trudne 

wybory i trzeba być dorosłym po prostu w swoich 

decyzjach własnych i jest to istotne w ciągu zdarzeń 

prawdziwych, jak historia prawdziwa, realna, dziejąca się w 

czasie naprawdę i trzeba do tego na bieżąco brać udział i 

nadążać, bo to jak w filmie, albo opowieści, oczywiste… 

same oczywistości, oczywiste… każdy wie jak to działa w 

filmie, zawsze jest jedna ścieżka czasu, wydarzenia dzieją 

się, zależnie, niezależnie, jednak do przodu, potem się łącza 
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i wynikają kolejne zdarzenia, gdyby jakieś nie zaistniały po 

drodze filmu i całej opowieści… no każdy wie, oczywistości 

same, to oczywiste… no i właśnie to pewnie jest fajne w 

tych romansidłach, akurat takich jak autorka prezentuje, no 

bo akurat może akurat takie się podobają, bo akurat na 

przykład proszę sobie zobaczyć [tu można wymienić 

istotne dla autorki elementy opowieści]… => no i wiadomo 

z kim się do czynienia ma, oczywiste… No same 

oczywistości, to oczywiste, ale nie trzeba tego komentować 

w ten sposób, oczywiste, to nie jest psychoterapia i nikt nie 

prosił, oczywiste, takie komentowanie i opowiadanie może 

tylko zepsuć całe życie komuś, kto się stara, każdy dorosły 

powinien wiedzieć… że tak się nie robi, bo to może być 

trauma, każdy wie, a potem zawsze płacze się , jak ta 

dziewczyna Jenny's got a gun w tym filmie 'Not another 

teen movie', kiedy się okazało, że ją oszukali i to był tylko 

zakład, a ona naprawdę się zakochała i myślała, że spełnia 

się jej największe marzenie całego życia, jak w 7–mym 

niebie, albo jakimś wysokim w każdym razie, jednym z 

najwyższych na pewno, jak szczyty szczęścia jakieś 

możliwe do osiągnięcia w życiu, a ten sportowiec jej nie 

kocha, bo to był tylko szczeniacki zakład, no i gruz i do tego 

wszyscy będą się śmiać i drwić potem i będą… 

 

 

[..] 

 

 

2016–05–11 02:02 

 

… co dała się nabrać, myślała, że sportowiec na poziomie 

może zakochać się w takiej przygłupiej niedorozwiniętej 

umysłowo i brzydkiej kalekiej niedorozwojce, to trzeba być 
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nieświadomym niedorozwojem… no i trauma, potem sie 

płacze, jak ta nastolatka właśnie w tym filmie 'Not another 

teen movie', że głową się macha na boki jak nienormalna i 

buczy jak becząca koza taka, a jeszcze się śmieją jak z 

dziecka, no to koniec życia normalnie… i się ucieka i chce 

się zabić, albo umrzeć i na pewno już się nie wróci do 

szkoły więcej, bo tam na dodatek jest ta głupia dziwka z 

tych czirliderek, co na pewno tylko czeka, żeby się nadrwić 

i nagadać i naśmiać potem przy wszystkich, więc na pewno 

nie, to koniec, tylko śmierć może uratować w takiej 

sytuacji… samobójstwo to jedyny sposób, żeby przeżyć i nie 

musieć tego wszystkiego przeżywać… [..] No właśnie tak to 

jakoś jest z romansidłami chyba, ale z tymi, którzy lubią 

takie rzeczy, czyli romanse – na pewno same tragedie i 

płacz, ale nikt tego na pewno nie rozumie, życie jest 

strasznie tragiczne, a ludzie nie dość, że nie mają 

świadomości, ani rozumności, co mówić o zrozumieniu 

uczuć i życia młodej dziewczyny… no życie i romanse to 

same tragedie… nie polecam, jakby co. Lepiej nie umrzeć, 

oczywiste, żyjąc można coś jeszcze porobić, umierając już 

nie bardzo, chyba, nie wiem w sumie… hmm… no nie 

ważne, bo zaczęłaby się dyskusja jak w romansidłach 

potem, że trzeba wysłuchać i tłumaczyć tak, żeby osoba się 

uspokoiła i zrozumiała, że 'chyba tak, może masz rację w 

sumie', a potem musi sobie sama to wytłumaczyć 

argumentując i wtedy już jest trwała psychoterapia i można 

życzyć radości i  żeby się nie łamać, jakby co, to dzwoń, albo 

pisz, zawsze pomogę jak trzeba, znam się na takich 

rzeczach, bo na przykład… i tu można opowiedzieć inne 

historie przykładowe tragiczne i wtedy już wszystko 

przechodzi potem, no i tak do przodu, zawsze tak samo. 

Romanse takie są… i psychoterapie generalnie… 
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2016–05–11 02:13 

 

… a jeśli osoba pomagająca jest płcią przeciwną i akurat 

może lubianą i taką, która naprawdę rozumie i dokładnie 

wie, o co chodzi, to najgorsza tragedia, że teraz sobie 

pójdzie, a mógł zostać i już byłoby po problemie… no i 

kurde same tragedie, trzeba się zabić… i od nowa płacz jak 

w tym Another Teen Movie… Same tragedie generalnie z 

czytaniem chyba, ale i ze wszystkim na świecie, oczywiste… 

co kto robi lub lubi => taki jest, to oczywiste, i to lubi, co 

poznaje, oczywistości, czyli ZAWSZE wiadomo z kim się do 

czynienia ma, oczywistości… no i teraz można zacząć 

psychoterapię, nie mówiąc, że to psychoterapia, tylko 

podchodząc cicho i mówiąc 'cześć… fajna sukienka… fajny 

artykuł znaczy się, zawsze mi się myli, kurde, przepraszam, 

bo akurat też lubię takie książki właśnie, dokładnie te 

klimaty, ten z Keirą Najtly jest fajny, długi, na Divix miałem, 

nie obejrzałem jeszcze, nie miałem czasu, czeka już 10 lat 

około… nastrojowy, fajny taki, sielankowy musi być chyba, 

tak wygląda… ślicznie i delikatnie tak wygląda zawsze ta 

Kira Nightely… lubię takie klimaty i scenerie, bo to fajne, 

zawsze… ' – Tak się nie pisze… – Wiem, bo zapomniałem, to 

ta z Piratów z Karaibów i Marii Antoniny… – To nie ta i nie 

Maria Antonina, tylko ten rosyjski z Sophie Marceau, o 

doktorze Żywago… – A tak, właśnie, bo mi się myli czasem, 

ale genialne rzeczy, prawda? Długie takie, a można się 

zapatrzeć, jak cudowny świat tam daleko… – No może… dr 

Żywago? To Anna Karenina chyba… – No właśnie, o tym 

mówię… – Ładny walc tam był… – To w tym filmie? – … – no 

i tak lepiej zawsze, niż psychoterapia, ale trzeba powiedzieć 

na wstępie na pytanie 'to tak z każdą rozmawiasz w ten 

sposób, że od razu jest o czym gadać?' – No akurat… 
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chyba… bo ja lubię życie generalnie… – Czyli z każdą… – No 

ja lubię dziewczyny… – No tak… można było się spodziewać 

pewnie, kurde!!! – i płacz z kręceniem głowy i buczenie jak 

w Not another teeen movie. Same tragedie generalnie. 

 

 

2016–05–11 02:24 

 

… i zawodzenie – to dobre słowo chyba, że się kręci głową 

na boki i macha jak ta nastolatka i zawodzi i robi krzywą 

buzię zapłakaną i buczy zawodząc, tak, jakoś tak chyba… i 

wtedy jest super scena… uwielbiam takie sceny. Jestem 

bardzo wrażliwy… uwielbiam potem pomagać takim 

dziewczynom, ja bardzo zawsze też cierpię ale staram się 

pomóc, oczywiste i tłumacze jak jest, żeby już nie płakała, 

jak w tym filmie w Starym Kinie, co nie chciała spać, a 

wszyscy spali i księżyc nawet spał, biedna, nie mogła spać, 

musieli jej opowiadać bajki na dobranoc i dopiero spała, 

biedna taka była jak dziecko… albo w tum filmie Ewa chce 

spać, nikt jej nie mógł albo nie chciał pomóc, a ona była też 

miłą i dobra i wrażliwa dziewczyna taka biedna delikatna 

grzeczna, miła i nikt jej nie rozumiał, to poszła sobie do 

bezdomnych na Pragę, szukać miejsca do spania, chciała się 

tylko wyspać, ale nikt jej nie rozumiał i każdy coś tłumaczył 

tylko, sami nienormalni… no same tragedie z tymi 

romansami… idę stąd, bo zasnę zaraz… w sumie ja 

uwielbiam, ale to dlatego że dziewczyny tam są fajne 

uczuciowe zawsze, a ja uwielbiam takie uczuciowe 

dziewczyny, są takie miłe i biedne, ja uwielbiam takie 

dziewczyny, jak w romansach właśnie… są takie biedne… ja 

bym nie mógł skrzywdzić takiej nastolatki ani żadnej 

dziewczyny jak w tym filmie Not another tten movie, Boże… 

bo takie przykre aż mi się też już zachciało płakać aż, 
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biedna była taka, jak można tak robić dziewczynie w ogóle, 

to jest totalna masakra, tak nie wolno… idę, bo się zbije 

zaraz, nie mogę takich scen oglądać, bo aż przeżywam, żeby 

to nie było naprawdę tylko, ona tak strasznie płakała, 

oszukali ją… Boże, jakie to jest strasznie przykre i 

chamstfo… ja strasznie przeżywam filmy, to dlatego może… 

muszę iść na kawę, bo mam traumę, jak sobie 

przypominam… ja bym tak nie mógł zrobić, jak można w 

ogóle?… ludzie są bez serca i bez rozumu nawet, nie wiedzą, 

co inni czuja… straszne to jest… 
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Autor artykułu: Marta Rusek–Cabaj 09–08–2014 

 

Sto lat, Tove Jansson! 

 

stacjakultura.pl/1,7,34878,Sto_lat_Tove_Jansson,artykul.ht

ml 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–05–05 02:49 

 

To jest autorka Muminków? To ciekawe, myślałem, że to 

zwykła bajka z czasów komuny, jak Reksio, Zaczarowany 

Ołówek, itp. chyba była zagraniczna, ale to dopiero można 

zauważyć, jak jest się starszym, niektóre bajki dla dzieci 

rzeczywiście kończyły się nie polskimi literami, np. 'FIN', 

itp. Sindbad, genialna bajka, kultowa jak dla mnie, super 

piosenka i klimat, prawdziwe przygody, animowana z 

Alibabą i 40–toma rozbójnikami, Sezamie otwórz się, piaski 

pustyni i questy – tam były prawdziwe przygody, tak jak w 

każdy odcinku Williego Foga – Podróż dookoła świata albo 

d'Aratgnian i 3–ej Muszkieterowie, były super bajki w 

dzieciństwie, Muminki były trochę dziwne, ciekawe, jak 

tajemnica jakaś, tylko żydzi robią takie dziwne chore 

rzeczy, jak Bromba i Przyjaciele, Fistaszki – dziwne, nie 

każde dziecko chyba to lubi, bo to dziwne, inne, nie 

zwyczajne. Bolek i Lolek był fajny zwyczajny, Koziołek 

Matołek też, itp. a te dziwne bajki są tajemnicze, że strach, a 

niby grupa przyjaciół, mają jakieś sprawy w każdym 
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odcinku, jak to dla dzieci, ale jednak jest tam jakaś 

tajemnica – jakiś strach, a nie wiadomo jaka tajemnica i 

skąd ten strach, że dziwne coś…  dzieci chyba od razu to 

czują, są takie bajki właśnie. Nigdy bym nie kliknął na taki 

artykuł jak widzę takie dziwne osoby z dziwnymi oczami, 

dziwna ta pani, jak nawiedzona trochę, jak Pianistka, ta  co 

znęcała się na młodych chłopcach – sami niebezpieczni 

psychiczni – na pewno żydzi jacyś, strasznie boję się żydów 

– są zabójcami, a uśmiechają się, ale widać, że chorzy jacyś, 

na pewno zbiją i jeszcze to wyjaśnią filozofią straszliwą, że 

to dobre zabijać. Zawsze tak robią, to naturalne dla nich. 

Strach. Od dziecka tak mam jak widzę dziwną osobę, wolę 

się bać, to oczywiste, wolę żyć, w razie czego. Idę stąd, bo 

jeszcze mnie czym zarazi, ja nie chcę umierać. Muminki są 

fajne, bo tajemnicze, kiedyś je rozszyfruję, jak będę dorosły, 

inaczej mnie to może zabić, muszę być odporny na takie 

questy. Nie ma szans przeżycia u żyda.100%. 
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Autor artykułu: 2014 

 

Koszmar z Ulicy Wiązów recenzja filmu 

 

stacjakultura.pl/4,21,12332,Koszmar_z_Ulicy_Wiazow_rece

nzja_filmu,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

Fret jest fajny… pedofilem był od urodzenia. Od I cz. znaczy 

się. Powaga. Tylko nie było to wprost widoczne w filmie, bo 

reżyser i ten gościu od fabuły, co pisał opowieść za 

opowieść o pedofilu poszedłby do pierdla a poza tym film 

nie byłby horrorem tylko jakimś pornolem i to z tych 

zakazanych półek, które można oglądać tylko po 

znajomości w supermarketach podziemnych, tak to może 

nazwę. Niektóre z tych filmów są kręcone w realu, nawet 

horrory, na których aktorzy robią absolutnie wszystko z 

tymi, którzy grają ofiary w tych scenach montowanych na 

specjalne życzenie Klientów, którzy mają ochotę zobaczyć 

coś specjalnego, bo filmy masowe im się znudziły. Niektóre 

horrory nakręcane w ten sposób są gorsze, znaczy się 

bardziej ciekawsze i przerażające, niż wiadomości TV z 

masakr i trotur w amerykańskich, czy czeczeńskich, czy 

afgańskich więzieniach, czy jak je nazwać, bo zależy kto 

więzi, kto torturuje i gdzie więzienie się znajduje. Ale 

naprawdę tego typu podziemna kinematografia amatorska 

a czassem wręcz ponad normę profesjonalna to opowieści 

filmowe na raz. Człowiek po obejrzeniu nie chce dalej żyć. 
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Tylko na specjalne życzenie Klienta. Trzeba wiedzieć, gdzie 

kupić takie rzeczy. Ale jak ktoś ma silne nerwy (a nie ma 

takich na świecie, przysięgam… trzeba mieć doświadczenie 

zdobywane powoli, to może czasem się uda) – to może 

sobie kupić taką produkcję. Ale potem trauma na całe życie. 

Pan Freddy to tylko taka opowiastka dla dzieciaków i żeby 

kasę zrobić masowo (komercja). Są produkcje nie do 

przeżycia. Ale nie polecam. Więźniowie karani za znęcanie 

się i za morderstwa czasami nie są w stanie dalej żyć po 

obejrzeniu niektórych tego typu produkcji. Wiem co 

mówię… He… po prostu trauma. Aktorzy po nakręceniu 

scen oczywiście w częściach są od razu po montażu całości 

zawożeni do zsypu albo na cmentarz, ale czego to się nie 

robi dla Prawdziwej Sztuki… Real. To największy Horror 

Wszechczassów. Ogląda się raz. Potem traci się życie. Fajna 

rzecz dla łaknących wrażeń. Po jednym seansie widzowi 

odechciewa się wszystkiego… a był taaaaki znudzony 

życiem do tej pory. Po seansie pada na ziemię martwy. 

Naprawdę. Są takie filmy i raczej nie polecam dla tych, 

którzy lubią horrory. Bo to są masakry i kończą się masakrą 

oglądającego film. Ale są ludzie, którzy nie wierzą i chcą 

zobaczyć. No i potem The END. – A nie było powiedziane 

PRZED SEANSEM? I kolejny worek na cmentarz… Miłych 

Horrorów na Wieczorne Chwile we Dwoje… są jak 

romanse! A jak ktoś ma ochotę zobaczyć Prawdziwy 

Horror, zapraszam do mnie. Ale trzeba mieć kasę. 

nakręcenie filmów, o których piszę kosztuje… nie łatwo 

znaleźć Aktorów, którzy są gotowi umrzeć za swoją 

produkcję, znaczy się za scenę, w której są główną postacią 

i chcieliby zostać zapamiętani przez widza na zawsze… 

Hmmm… @~Kinia: podoba mi się recenzja tego filmu, o 

którym piszesz. Możesz przypomnieć sobie tytuł? Chętnie 
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bym obejrzał. Z pozdrowieniami, Darek. Hej. [emotikon 

smile, he he…] 

 

 

Nawiązania: 

 

youtube.com/watch?v=HtiQ7mdV7iU 

youtube.com/watch?v=_DX6oP_svAc 

 

 

[..]. 
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GRY I TECHNIKA 
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Autor artykułu: Dawid Nawrocki 21–09–2011 

 

Nerwica lękowa leczona grami 

 

stacjakultura.pl/6,27,22636,Nerwica_lekowa_leczona_gram

i,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–07–08 00:16 

 

To bardzo głupia rzecz, jak eksperymenty na ludziach i 

zwierzętach, powinno być zakazane. Trzeba się 

zdecydować: CZY ktoś chce pomóc pacjentowi, CZY ktoś 

chce sobie robić eksperymenty zabawowe w formie quasi–

naukowych, opisując teoriami niby–naukowymi, żeby 

uzyskać wyniki wyglądające na naukowe, czyli z 

psychologii ogólnej na samym końcu wieloletnich badań, 

zakończonych zgonem pacjenta, ALE są wyniki: lęki 

najlepiej pokonywać w zwyczajnym życiu na co dzień, jak 

100$ wszystko inne w świecie, oczywiste, inne to 

gwarantowany zgon pacjenta po latach tortur prowadzenia 

przez praktykanta doktoranta, który już chce odpocząć na 

emeryturze, podsumowując zwłoki pacjentów na cele 

społeczne i naukowe w podsumowanie pracy: wystarczyło 

nie leczyć, tylko zalecić dawanie sobie radę zwyczajnie 

żyjąc, nic więcej, oczywiste. Same czubki, tylko mogę 

podsumować. Każdy pacjent NA PEWNO umrze w torturach 

100% gwarantowane, oczywiste. Ale liczą się cele naukowe, 
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priorytety czyli, oczywiste, a wynik zawsze ten sam: 

'Trzeba było zgodnie z Psychologią prosto wyłożoną' 

Sperlinga, nic więcej, czyli zwyczajnie żyć… no nic, same 

tragedie, czyli jak zawsze, olać. To sprawy naukowe. 

Weekend, uff. Idę poszukać jakichś lęków, ciekawe jak to 

działa, potem będę miał się z czego leczyć i opiszę top w 

jakiejś pracy naukowej. Może będę sławnym 

psychoterapeutą? Kto wie. Ma ktoś lęki? Mogę wyleczyć. W 

ramach poznawania świata i psychologii. Jak się nie uda, to 

żeby nie było na mnie, z ograniczoną odpowiedzialnością 

moją, OK? Umowa pisemna i mogę leczyć. Ile płacą za to? 

Kto ma lęki? Mogę wyleczyć. Znam się na tym. A co do gier, 

to ja wolałem zawsze na Atari XL/XE i przygodówki na PC, 

Sierry, LucasArtsu, ale to na ciekawość raczej, nie wiem, czy 

to pomaga na lęki. Wszystko, co zajmuje człowieka i 

ciekawi, powoduje, że znikają lęki i problemy,  bo człowiek 

jest skupiony i zaciekawiony, więc 100% inne znika, 

oczywiste. Nie ma innych metod, niż zająć się swoimi 

sprawami, oczywiste. Miłych lęków i horrorów. 

 

 

2016–07–08 00:19 

 

Jak coś, mogę pomóc, ale dziewczynom tylko. Uwielbiam 

horrory i lęki, świetna atmosfera jest wtedy, ale musi być 

przygoda, tajemnica i seks, bardzo lubię pornosy, od razu 

nie ma lęków, śpię jak dziecko i potem jeszcze mi się chce, 

wszystkie lęki mi znikają… a w dobrych scenariuszach i 

sceneriach i sytuacjach lęki są super, bo tedy jest super 

tajemnica i seks i człowiek oczekuje, że coś się wydarzy i te 

tajemnice bardzo podniecają i trzymają w napięciu, 

uwielbiam lęki i horrory, ale musi być z seksem połączone, 

wtedy to jest klimat, kurde, luks… Phantasmagoria i 
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Phantasmagoria II są super, kurde fajne laski tam grają, 

super gry, chciałbym wziąć udział w tych grach, ale gdzie 

znaleźć takie dziewczyny, kurde mol… marzenia, inni to 

mają dobrze… można tylko marzyć i grać sobie, ech… 

muszę sobie znowu pograć, nigdy mi nie mija… 
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Autor artykułu: 2012 

 

20 urodziny Wolfenstein 3D 

 

stacjakultura.pl/6,27,27283,20_urodziny_Wolfenstein_3D,a

rtykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

Bardzo dobra gra. Działała na 386…  na 286 nie 

próbowałem (nie miałem okazji). Na 386 udało mi się 

napisać jakoś w '98 roku mniej więcej (sporo po premierze 

Wolfensteina) własny labirynt z teksturami. W Turbo 

Pascalu, albo już nawet Borland Pascalu 7.0. Na pewno BP. 

Bo to już te czasy. Z teksturami (dowolnymi z pliku *.bmp) i 

można sobie było wystukać w pliku tekstowym dowolny 

labirynt a potem uruchomić program (grę własną) i można 

było chodzić po labiryncie. Głowy Hitlera też się dało na 

ściany wrzucić. Cokolwiek. Było w niektórych miejscach 

pisane w Assemblerze, więc prędkość działania programu 

była bardzo porównywalna z oryginalnym Wolfensteinem. 

Ale to było w ramach zabawy a nie na zlecenie, więc jak 

zobaczyłem, że działa i da się i efekty są super, to 

skończyłem zabawę. Może gdzieś mam to jeszcze na 

dyskietkach. Poszukam. Inne gry pisane samodzielnie z 

tamtych czasów też. Trzeba poszukać. . VGA 640x480 to nie 

była codzienność, a grę z własną obsługą myszki też dało 

się zrobić. Nadal działa. Nawet na pentium. Full kolorowa. 

256 kolorów. Ale rozdz. 640x480 a nie 320x200 jak było na 
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co dzień wtedy (Monkeye itp.). Obsługuje dowolne formaty 

VGA High Res. z tamtych czasów. Działa! … Algorytm do 

Wolfa pamiętam do dziś. Mogę narysować na kartce i 

opisać. Wystarczy jedna strona z zeszytu A5. He… Powaga… 

Kolega mi powiedział jak, no to sprawdziłem czy działa. I 

zadziałało. Dzięki dla Szymona z LO! Do napisania. Hej! 

 

 

youtube.com/watch?v=ITomua0BZSg 

 

 

 

Wkrótce… : 

 

Opis Algorytmów Wolf 3D. 

 

Teksturowanie. 

 

Animowanie. 

 

Blokowanie Ścian. 

 

Projektowanie Labiryntów. 

 

Wielopoziomowe Labirynty z przejściami pomiędzy 

(schody, windy itp.). 

 

Implementowanie Algorytmów… Doom Like itp. 

 

Zastosowanie VR i Real RPG – opis zastosowań w terenie 

(rzeczywistość => forty, podziemia, lasy, miasta, wsie, 

pustynie, różne aglomeracje, zamki, muzea, itp. itd. etc.). 

Praktyczna Realizacja Projektu. 
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Zmienne Labirynty – struktury stałe (początkowe) 

zmieniające się, tworzone losowo algorytmicznie / 

niealgorytmicznie – przykłady, zastosowania / realizacja 

praktyczna / zastosowanie komercyjne / niekomercyjne => 

ze współudziałem środków i narzędzie NASA i MIL Support 

– w swoim czasie… nie wszystko na raz… 

 

Zastosowania Naukowo–Rozwojowe… Przyszłość w 

zasięgu Labiryntu oraz Algorytmów HT IT X–Com/non–

Com–Corp Support itp. etc. … . – rozwinięcie potem… wait… 

Zastosowania w medycynie i innych gałęziach wiedzy i 

nauki praktycznej. 

 

 

Edukacja. 

 

Zastosowania inne… 

 

 

[..]. 

 

 

[TBC]. 

 

Trzeba czekać… wait so… 

 

Do napisania. 

 

Hej. 
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Larry Laffer powraca w nowych przygodach 

 

stacjakultura.pl/6,27,27179,Larry_Laffer_powraca_w_nowy

ch_przygodach,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

21:39  

 

Super. Chętnie poczekam na dzień premiery. Chętnie 

dowiem się skądś o tym, że już wydano. na pewno od razu 

ściągnę z NET–a żeby zobaczyć, jak wygląda. Jak będzie 

warto, to na pewno kiedyś nawet kupię, jak będzie mnie 

stać w Oryginale. Uwielbiam oryginale wydania. Jak kiedyś 

VHS–y oryginalne w swoim czasie, a potem filmy na DVD a 

teraz całe Boxy całych Serii i tak samo, jeśli chodzi o Gry 

PC… "do komputery i UM" śmiesznie brzmi. Ciekawe, co to 

za forma literacka… he… … Może to jakiś kolejny B. Dobry 

Dowcip Pana A. Lowe? Sierra by się na pewno Ucieszyła… 

Ha! … co mówiąc Woody Allen albo nie przymierzając… nie 

wiem kto na razie. Pomyślę. A ~Micro nadal lata  tym 

tunelem wirtualnym Binary Flow Conspiracy za monitorem 

i światłami w Głąb? "p… Hmmm… muszę znaleźć ten 

artykuł co na mnie krzyczała… no nie ważne i nic to, że tak 

powiem. Idę stąd cicho i pokornie, żeby mi nie powiedziała, 

że coś, bo… ech… Ona też lubi gupot… p… Lubię Ją! … Larry 

by się cieszył pewnie, ale w 5 Części może dopiero, bo I –

wsza jest dla dziewic i o to chodziło w tym Larrym, że nie 

było dla dzieci i trzeba było przejść na początku krótki 
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bardzo TRUDNY TEST, zanim można było zacząć GRAĆ… i 

to było BARDZO MĄDRE ze strony Pana Lowe… kojarzy mi 

się z Al Pacino oraz Call me AL Paula Simona – piosenka – a 

do tego jakby nie było z "v". Czyli Wiktoria? Hmmm… 

chodziło chyba o Miłość… jeeny… Ci Ludzie, co robią 

Kultowe Dzieła (SZTUKA)… są naprawdę MĄDRZY… Miłego 

Oczekiwania dla Nas Wszystkich Pasjonatów oraz 

Ulubieńców Leisure Suit… a czasem nawet Lizard, że tak 

powiem… itp. itd. etc. ew. Diablo… ale to było już "B". No ie 

ważne. Idę. Lubię poetykować na różne tematy, ale z 

sensem. Jak ktoś nie widzi, to niech sobie z łezGi własnej 

kupi może Antenę SAT–TV… dla myśli oraz wzroku oraz 

zrozumienia poprawienia, że taG zzażartuję tą wieczorną 

porą piękną śliczną księżycową–sierpowatą jak świeciena 

niebie wieczornym o 21:38CEt w Warszawie i… Hmmm… 

 

 

21:45 

 

… gwiazdy Stary też widać przy okazji nawet obok Księżyca 

Sierpa a gdzie Młot? Oba żółte. Tylko Czerwieni brakuje na 

Niebie Żywej jak w PRL i w Rosji kiedyś – byłoby Super 

Żywo i Pięknie jak BIG ThinG normalnie, jak u Nich 

wszystko duże zawsze i mocne i silne i pracowite i w ogóle 

max i bezpieczne i… PRL Rulezzz… to chciałem 

powiedzieć… i czerwony kolor i żółty i DUŻE… wszystko… 

np. Ser Żółty i Czerninę z podciętych gardeł Świń i Gęsi oraz 

kaczek, ew. … ALe… ~Micro mnie zabije, jak nie przestanę… 

zaraz coś wymyślę… wait… … do zobaczenia "za uralem"… . 

Wrócę… Hej! . tum didum didaaaam… Larry Rulez… try to 

say GoodBye… hajHitlaj! . [I'll Be Back]. p… .Sinecerly…DS 

Smack. Iden So… Go nał… wucen… do komputena podem I… 
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[said before]… … Thanx for Article Above… Interesting. 

LiGe Larry Lizard for 7 Timesss… 'll be back. [pap]p. 

 

 

NAWIĄZANIA: 

 

 

sierragamers.com/aspx/m/670187 

replaygamesinc.com/?games=leisure-suit-larry-hd 

en.wikipedia.org/wiki/Leisure_Suit_Larry 

gry-online.pl/S055.asp?ID=12734  

 

 

[..]. 

 

CDN.[..].WAIDT… . 

 

~~~ 
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Autor artykułu: Mateusz Korzeniewski 09–04–2014 

 

Sony wyprzedaje gry na PS3 

 

stacjakultura.pl/6,28,34419,Sony_wyprzedaje_gry_na_PS3,a

rtykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–05–02 23:49 

 

Ale mnie to zaciekawiło, chętnie bym zobaczył jak 

wyglądają te gry. Ceny nie są istotne, nie mam PS żadnego, 

ale tu jest spis gier jakichś konkretnych, na youtubie sobie 

przejrzę. Genialne. Dzięki. Przydatne. W innych artykułach 

piszą, że już Play Station 4 zrobili i jakaś nazwa 'Virty', że 

Virtual Reality? Ale by to było genialne… gdzie to się szuka? 

Chcę zobaczyć… 

 

 

2016–05–02 23:54 

 

Ta Alice: Madness Return nie wygląda fajnie, jak jakaś 

zwykła 3D w stylu Tomb Raider, a do tego żyleta znowu i 

3D, same renderowane czy coś grafiki obracane, w takie gry 

nie da się grać. Jeśli widzę grę podobną do Curse of Monkey 

Island 3 czy 4, te 3D postacie kanciaste – od razu odrzucam 

i na pewno nie dotknę, to nie są gry… są jakieś ładne w 

stylu Gabriel Knight 2: Beast Within? Albo Sanitarium? 
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Żeby ładna była, le NIE 3D obracane plastiki jakieś… 

kurde… to nie są gry, inne jeszcze sprawdzę, wait… 

 

 

2016–05–02 23:59 

 

Doctor WHO przypomina Space Quest albo wersję PC–tową 

A.D. 2044 Seksmisja, że nie da się grać. Trochę jak NI.BI.RU. 

ale jednak gorsze, za dużo elementów widocznych 

mylących gracza, jak w kosmosie na stacjach, nie wiadomo 

co to jest wszystko i kapsuły jakieś, urządzenia, to nie to. 

Space Questa Sierry nigdy nie grałem, bo się nie dało z tych 

powodów właśnie, tak samo Star Wars gry serie itp. –

kosmosy jakieś, nie dla ludzi. Odpada. XIII jest super 

komiksową grą na PC. Żeby takie były… kurde… chyba mi 

się odechciało szukać czegokolwiek fajnego… może ten PS4 

jest fajniejszy…? 

 

 

2016–05–03 00:22 

 

Już nie będę więcej pod tym artykułem pisał, za dużo już 

nabazgrałem, ale przejrzałem te konsole na youtubie, PS3 i 

PS4, straszne to jest, te gry są niebezpieczne, przeraziłem 

się i mogę tylko stwierdzić, że powinny być zakazane gry i 

konsole, te PS3 i PS4 – nie jest to dobre dla ludzi, 

szczególnie młodych. Gdybym mógł decydować jeszcze dziś 

zebrałbym wszystkie 100% konsole PS3 i PS4 i wszystkie 

100% kopie gier na te konsole – z całego rynku i od ludzi i 

gdzie tylko poszły w obieg, wszystkie elementy dowolne 

jakie zostały rozprowadzone związane z tymi konsolami i 

konsole, póki jeszcze jest czas. Oby nie było za późno… 

można sobie obejrzeć film Nirvana z Christopherem 
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Lambert – polecam się bać. I zbierać póki czas. Zawsze 

wiem lepiej, dzięki Bogu. Mogę jedynie polecać, wiedząc. 

Obserwując… będzie niezły horror już niedługo… 
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Autor artykułu: Joanna Tomaszewska 03–09–2014 

 

Serwery pocztowe – ochroń firmę przed spamem! 

 

stacjakultura.pl/6,31,34918,Serwery_pocztowe_ochron_fir

me_przed_spamem,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–05–14 02:59 

 

Przejrzałem pierwsze kilka zdań i to wystarcza. To nie są 

tematy firmowe, to 'firmy' lub grupy marketingowe może, 

co muszą na bieżąco być w kontakcie i wysyłać sobie 

informacje spamowe co sekundę i nie być narażonym na 

spam z zewnątrz. Firmy nie pracują jak tu piszą w kilku 

pierwszych zdaniach, dalej nawet nie czytałem, zaraz 

przejrzę, ale chyba nie byłoby to potrzebne, jak wynika z 

początku artykułu… firma robi swoje i nie musi ciągle być 

w jakimś kontakcie spamowym z kimkolwiek, co mówić 

używać jakichś Exchange. Co to jest w ogóle? Od 90–tych lat 

Microsoft chyba próbuje MS Works i Exchange i inne 

nikomu niepotrzebne aplikacje biurowe dostarczać na 

rynek, ale to nigdy 100% komukolwiek nie było i nie będzie 

potrzebne. 100% useless and spam only and armagedon.  

 

Jeśli ktoś zaczyna używać jakichkolwiek programów 

biurowych, od razu oznacza to koniec firmy w spamie 

własnym i sprawach innych niż praca firmy określona 
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celem i branżą firmy i zadaniami firmy na każdy dzień, 

miesiąc, rok i dalsze lata. Wskaźnik spamu własnego 

natychmiast wskakuje kwantem na 80% i potem wzrasta 

do 90% po kilku miesiącach pracy z programami 

biurowymi, a potem już firma znika i kasuje serwery i do 

widzenia. Koniec firmy i windykacja i zamknięcie i można 

się rozejść… 100% jedyna droga. Inne nie istnieją. Jeśli ktoś 

chciałby pokazać i udowodnić, że to nieprawda, będzie 

oscylował z zaduszeniem buzi własnej, żeby udowodnić aż 

do śmierci z wycieńczenia i braku innych  zadań niż obsługa 

programów i serwerów, czyli aż go wyniosą po zamknięciu 

firmy, a jeszcze będzie się starał, ale już w psychiatryku i 

nie dociera, że firma już zamknięta, nie trzeba zajmować się 

serwerami Exchange i żadnymi… no tak to już jest… ale 

pacjent udowodni, jak go wypuszczą, zacznie od nowa i 

kupi nową wersje i wtedy się uda, albo dorobi upgrade… 

musi się udać… i nie chcą go wypuścić potem… oczywiste.  

 

Spam to likwiduje się łatwo – w mailach jest kliknięcie 'Nie 

chcę tych maili informacyjnych' 

 

 

2016–05–14 03:02 

 

Wystarczy kliknąć i się wypisać, następne maile tak samo, 

potem napisać maila do hurtowych spamerów 

marketingowych, żeby wykreślili z list wysyłkowych, a 

znane spamerstwo wrzuca się do reguł programu 

pocztowego, żeby przenosił prosto do kosza z usunięciem z 

kosza albo od razu usunięcie bez przenoszenia do kosza. I 

wolne. 100% puste maile od spamu => pozostają JEDYNIE 

oczekiwane. Inne nie przychodzą: 00.01%. Oczywiste… no i 

to tyle w temacie. Inne rzeczy nie istnieją, chyba, że spam i 
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obsługa spamu i systemy obsługi systemów spamów, etc., 

czyli poza tematem, oczywiste… => czyli przykład pierwszy 

z psychiatrykiem i serwerami typu Exchange… no tak, to 

tyle. Nic więcej nie istnieje. 

 

 

2016–05–14 03:05 

 

Wirusy i złośliwe rzeczy to inna działka, jeśli w poczcie jest 

poczta oczekiwana, to spamu nie ma. Oczywiste. Wystarczy 

zrobić jak napisano w przykładzie – nie chcieć spamu 

formalnie i potem już nie ma. Zdarza się 00.01%, bo to 

standard, ktoś musi znać maila z zewnątrz firmy, inaczej 

byłaby to poczta wewnętrzna tylko, też oczywiste. W tym 

0.01% zawarta jest cała praca zewnętrzna firmy. 
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Autor artykułu: Mateusz Korzeniewski 21–01–2015 

 

Windows 10 to już dzisiaj! 

 

stacjakultura.pl/6,31,35040,Windows_10_to_juz_dzisiaj,art

ykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–05–10 00:56 

 

Dopiero zaczynam przyzwyczajać się do Windows 7 (maj 

2016) – strasznie przed czasem, nigdy tak wcześnie nie 

przechodzę na inne systemy niż poprzednie, ale tylko 

sporadycznie, nadal pracuję na Windows 98 i Windows XP, 

a ten Windows 7 czasem korzystam sobie, wkurzający jest, 

może dlatego, że na tym małym komputerku Orange'a – tu 

wszystko jest wkurzające 100% oprócz jednego: mogę go 

sobie wziąć dokąd chcę, otworzyć i od razu działa  i mam 

komputer ze wszystkimi multimediami i wszystkim, co 

potrzeba w sumie w wersji wkurzającej max, bo micro 

takiej, że szlag trafia i z tysiące razy już ten komputerek 

powinien być zmasakrowany tak, że nie powinno być znać 

co to było przed masakrą, taki wku*wiający na max 

doszczętnie komputer, jak ZX Spectrum albo gorzej i tak go 

zmasakruję i potnę nożyczkami na koniec i powyginam co 

tylko się da, a zacznę od monitora, bo ruchomy, przekręcę 

go na drugą stronę i wyrwę i zjem a potem  wypluję i 

zmiażdżę do ostatniego atomu, który będzie do 



 

83 

zmiażdżenia, słowo honoru, nie ostanie się NIC 100% z tego 

Orangowego szmelcu. Jak Bóg Na Niebie lub Kosmosie lub 

gdziekolwiek, obojętne, kurde mol szlag kosmiczny. 

Przysięgam. Amen… ale przynajmniej jest i można go sobie 

wziąć na drogę wszędzie i się ma, od razu się włącza i 

gotowe, kilka sekund, to jest fajne – jedynie 100%, reszta 

szmelc 100%. Właśnie to jest fajne chyba w tym Windows 

7, że jakby był małą aplikacyjką jak MS DOS3.0, jak okładki 

systemu tylko jakieś płaskie, sam mogę taki system napisać 

w 15 minut, nie więcej, oczywiste. Każdy może, bo to jakiś 

MS DOS 3.0. z pulpitem po prostu, NIC tu nie ma – Windows 

7 jak jakaś kartka papieru po prostu i chyba dlatego po 

sekundzie jest GOTOWY jak MD DSO 3.0 – włącza się 

kompa o od razu prompt C:\nc.exe (albo nc.bat albo cd 

nc=>nc.exe, albo c:\nc\nc.com (Norton Commander) exe 

albo com, nie pamiętam… i już się ma komputer. Taki jest 

Windows 7, fajne w sumie, od razu działa, jak,  MD DOS, 

więc może to fajny system, nie wiem… 

 

 

2016–05–10 01:03 

 

… ale widząc, że to prosta kartka papieru, jak MS DOS 3.0., 

możliwe, że to najbardziej niebezpieczny system na Ziemi i 

w kosmosie aktualnie… można wciągnąć cały komputerek z 

systemem Windows 7 przez WiFi albo mobile orange 

szmelc atom w kilka minut i dopiero komputerek na 

szmelc, ale zawartość uratowana (kilka minut ssania i 

gotowe znika komputer a wszystko uratowane, najpewniej 

w Chmurze). Dla kryminalistów pewnie, co po lasach 

klikają, albo dla bezdomnych i prostytutek, dla 'mobilnych' 

po prostu i bez meldunku przykładowo. A jak zagrożenie, to 

się klika 'ssanie chmury' i komputer można zlikwidować i 



 

84 

spalić a Chmura już zjadła i bezpieczne… no tak to widzę 

ten szmelc orangowy zx spectrum… dla mobilnych 

bezdomnych i prostytutek chyba tylko… klikać można gdzie 

się akurat jest jak na komórce orange, a w razie  czego na 

śmietnik się wyrzuca (za złotówkę jest ten szmelc 

spectrumowy) i wolne, można uciekać… ale przydatne, jak 

na początku pisałem – można go sobie wziąć do teczki albo 

plecaka, jak notatnik, ale ciężki jak bomba atomowa… może 

z odpadów z Ukrainy to robią? Nie wiem, 

promieniotwórczy jakiś i w nazwie ma 'atom', dobrze, że 

nie nitroglyceryna albo coś… tak czy inaczej wybuchy 

pewnie tylko i promieniowanie… dziwne te rzeczy, 

strasznie niebezpieczne… czasem tylko sobie korzystam, 

wolę Windows XP, oczywiste… i stacjonarne komputery, 

oczywistości… ale skoro już o tych Windowsach innych niż 

XP, no to proszę – lepiej nie dotykać. Tyle to widzę. Amen. 

Komu życie miłe własne i rodziny, lepiej zostać na XP. 

Amen. 
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MUZYKA 
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Autor artykułu: Aleksandra Kołosowska 26–11–2011 

 

"Moj Staszewski" wywiad z Jackiem Bończykiem 

 

stacjakultura.pl/7,58,24542,Moj_Staszewski_wywiad_z_Jac

kiem_Bonczykiem,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–05–05 02:21 

 

To zupełnie nie mój świat i nie moje klimaty, zupełnie nie 

znam takich osób z innych światów, to lokalne coś pewnie… 

nie rozpoznaję… to nieznane coś… kojarzę zawsze takie 

półświatki lokalne z żydami i piosenką aktorską – nieznane 

takie, z innych światów, nie publicznych… że ktoś sobie 

prywatnie organizuje własne światy i tam się znają, ale 

NIKT ich nie zna, to nie temat publiczny, dziwne coś, olać… 
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Cytat Dnia 

 

Kultura w wersji mini. Przeczytaj. Pomyśl. Zainspiruj się! 

 

Prezentujemy Wam błyskotliwe, inspirujące lub 

zastanawiające myśli znanych twórców kultury! 

 

 

Autor artykułów: Sylwia Włodyga 
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1 lipca 2013. 

 

Nie ma człowieka, który się niczego nie boi. Oprócz tego, że, 

jak każdy, martwię się też o zdrowie moich najbliższych, to 

boję się samotności na starość. Boję się, że nie znajdę 

osoby, z którą będę mógł spędzić resztę życia. – Zbigniew 

Bartman 

 

stacjakultura.pl/1,51,31951,Cytat_Dnia,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

20:50 

 

Pewnie są tacy ludzie. Autor słów w cytacie pewnie pisał o 

swoich lękach. To oczywiste. Większość ludzi jak coś się 

tyczy jego samego (przede wszystkim) i jest to dla niego 

ważne, zaczyna opowiadać o swoich problemach własnych 

(jednostkowych) w sposób ogólny…  to taka mania… . 

bardzo zła rzecz. Uogólnianie jest bardzo złe. Z  reguły 

właściwie 99% nieprawdziwe. Zawsze tyczy się 

jednostkowych spostrzeżeń. I uogólnienia… aby tylko się 

zastanowić przynajmniej zanim się uogólni… bo potem 

trzeba się tłumaczyć. I kolejny lęk, że będzie trzeba się 

tłumaczyć, albo że powiedziało się pod wpływem chwili lub 

emocji, a nie chciało się albo inne pierdoły… same tragedie 

z uogólniania… nie jest łatwo uogólniać. Trzeba znać ogólne 

albo statystyczne, albo naturalne, sprawdzone empirycznie 

i zgodnie z nauką, rzeczywiste przesłanki, żeby 
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wypowiedzieć jakiekolwiek uogólnienie. Dlatego 99% 

uogólnień wypowiadanych przez ludzi na co dzień to 

brednie. Nie da się tego nawet słuchać lub czytać. Aż 

człowieka dusi i trzeba iść daleko, bo zaczęłaby się  kłótnia 

albo dyskusja. Nienawidzę takich rzeczy. To męczy 

straszliwie. Ogólnie jest OK, myślę. A czy są  ludzie, którzy 

się nie boją? Pewnie dużo. Wystarczy zrobić wszystko, jak 

należy do DZIŚ… i można odpocząć… "niech się wali"… 

wszystko zrobione… sumienie czyste, obowiązki 

niezaniedbane… wszyscy bezpieczni, co było do zrobienia – 

zrobione, czyli wolne… nie ma lęku… można spać i 

wszystko mieć gdzieś… aż do następnego obowiązku… np. 

jedzenie, albo ubikacja… albo jak łóżko się zawali, albo 

zacznie cieknąć w pokoju… no i tragedia… znowu trzeba 

coś robić… tak generalnie w sumie… no jak już wszystko 

OK, to nie ma się czego bać. najwyżej się umrze i luz… a jak 

już nie ma co robić, to można zrobić sobie Plan zgodnie z 

potrzebami… np. jak ktoś ma lęki jak ten Pan w cytacie, to 

trzeba na listę. O, tak jak napisał w cytacie. W punktach 

lepiej. Czyli: 1. pomóc najbliższym, żeby byli zdrowi 

(prewencyjnie)… 

 

 

20:58 

 

… zobaczyć, co robią źle i może wpłynąć na ich zdrowie… 

opowiedzieć o tym… i wolne… nie trzeba się martwić… 

mieli powiedziane. ich wina. Nie trzeba żałować potem… 

luz. (odhaczone. Zrobione) [zapomnieć]. Lęku nie ma. 

Można im napisać na kartce i olać. Niech sami się teraz 

martwią… nie można żałować, jak się nie stosują. Nie warto, 

jak głąby… czyli luz… 2. Samotność na starość – znaleźć 

sobie żonę, spłodzić dzieci i wychować, żeby lubili i przyszli 
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na starość odwiedzić i żeby nie pluli i nie mówili, że nawet 

wody nie podadzą przed śmiercią i luz… kwestia 

przygotowania dzieci, żeby lubili rodziców… no i żeby 

wnuczki były dobre, a do tego jacyś znajomi… żeby na 

starość nie było samotnie umierać… lepiej w grupie… 

można się odwiedzać… można przedszkole założyć, albo 

podjąć pracę jako przedszkolak np. do wychowywania 

bękartów… i już… dzieci przyjdą na pogrzeb. I nie ma 

samotności na starość… można uczyć aż do grobu. Jak Pan 

Korczak np. Nie był samotny. Nie musiał się bać na 

starość… nawet był z dziećmi do samego końca. Pewnie nie 

bał się o samotność… chyba, że mógł się bać ciemności… 

hm… to wtedy by się pomyślało, żeby się nie bał… na 

wszystko jest rada. Nie trzeba się bać. Nie ma czego. Chyba, 

że ktoś ma coś na sumieniu i WIE o tym, albo robi coś źle, 

albo zaniedbuje… a powinien coś robić, a olewa i 

TŁUMACZY… no to wtedy już nie ma się czego bać za 

życia… bo od razu udręka "tłumaczeniowa się"… to 

początek kary… czyli ból działający… bardzo dobrze. Nawet 

strachu nie potrzeba… a przy okazji można się bać co 

będzie za 10 lat nierobienia czegokolwiek… albo 

zaniedbywania… a potem to najgorsze… po śmierci własnej 

samotnej albo dowolnej… tragicznej, bolesnej… po śmierci 

to można się bać… już za życia warto… kiedy człowiek wie, 

że nie będzie dobrze BO… jest zły… albo robi źle… nawet 

nie robiąc specjalnie czegokolwiek… ale zaniedbując… i 

tłumacząc… bardzo źle jest się tłumaczyć… 

 

 

21:06 

 

… po śmierci to tragedia… sam ból… i pustka w bólu… i 

tłumaczenia… tego należy się bać. I bardzo dobrze… nie 
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można być złym, nie można robić źle, nie można udawać, że 

nie robi się źle, wiedząc, że tak… ale tłumaczyć… że może 

nie z jakichś względów… każdy sam wie, czy robi dobrze, 

czy nie… od razu boli i pojawia się strach… i lęk… potem na 

co dzień… a potem ból coraz silniejszy… i strach… i lęk… a 

przed śmiercią i na starość to totalny… trzeba brać leki "na 

samotność"… a strach coraz większy… PUSTKI… 

tłumaczenia tylko pogarszają… modlitwy również… 

samotna starość to jest strach… totalny… a po śmierci?… 

zależy, czy dobry, czy zły… dlatego właśnie, jak napisałem 

niżej (lub wyżej) – zależy od drzewa komentarzy jak 

czytać… – w każdym razie wcześniej… warto nie robić źle i 

nie robić nic… na jedno wychodzi… za to jest kara… i trzeba 

się bać. Od razu działa… to właśnie lęk… totalny lęk… to 

wycie ze strachu… a nic nie boli… a w piekle? ))… Ludzie 

DOBRZY nie muszą się bać. Czyli jest pewnie mnóstwo ludzi 

na świecie, którzy niczego się nie boją… wystarczy być 

dobrym człowiekiem i nie zaniedbywać obowiązków… 

każdy sam wie… no i nie robić źle… no to czego się bać 

wtedy? … nie wiem… . Czyli ten Pan w cytacie uogólnił o 

sobie – tak się nie robi… Absolutnie zawsze Błąd. Nie 

można uogólniać na podstawie chwilowych odczuć i myśli… 

to początek schizofrenii "adwokackiej". I śmierć… total 

ból… Nie polecam uogólnień. Straszna mordęga, tortury i 

śmierć w katuszach własnych… z każdym dniem i 

tygodniem potężniejszych… aż do śmierci. Nie można 

uogólniać…. to od razu śmierć. No chyba, że odkryto jakieś 

nowe prawo albo zasadę ogólną prawdziwą, zawsze 

działającą, jak w FIZYCE. To tak. Musi być weryfikowalna 

zawsze… wtedy warto zapisać. Inaczej nie. Od raz boli takie 

pisanie. Jak rylcem po kamieniu… tragedia i ból. 

Nienawidzę uogólnień. To zabija. I zawsze jest  debilne… 
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21:11 

 

Jak pismo adwokackie… na co dzień… zamiast od święta… 

to od razu ból po płucach i po głowie jak seria z karabinu… 

nienawidzę ogólnego pisania. To tragedia dla czytelnika… 

adwokatura… jeny… . A z reguły same bzdury… że rzygać 

się chce. W znaczeniu dosłownym, oczywiście… i jeszcze 

trzeba na ten temat myśleć. Od razu  rzygam… mam takie 

reakcje… nienawidzę uogólnień i zasadniczego pisania i 

mówienia. To domena idiotów. Jak widać po tym cytacie. No 

chyba, że ten Pan nie gada tak na co dzień, jak w  pierwszym 

zdaniu swojej wypowiedzi, to może nawet dałoby się z nim 

gadać… no nie ważne. Nie znam go w każdym razie… 

mniejsza z tym… kojarzy mi się z Simpsonami… fajna 

piosenka… . " Do the Bartman"… jest na Youtubie… lubię 

to… . A tak ogólnie to nie wiem… dywaguję sobie… . A ten 

Pan z cytatu żyje? Był samotny na starość, czy znalazł sobie 

kogoś?… ktoś wie? Dla sprawdzenia, czy dał sobie radę z 

problemami własnymi… biedak… . Straszne tragedie… . 

 

youtube.com/watch?v=BnALWjKNO7U 
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28 czerwca 2013. 

 

Zło jest zawsze możliwe. A boskość jest odwiecznie trudna 

do pojęcia. – Wywiad z Wampirem, Anne Rice 

 

stacjakultura.pl/1,51,31929,Cytat_Dnia,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

23:46 

 

Może dla wampirów tak… nawet z cytatu wynika… że mówi 

ktoś z ciemnej strony… zło jest dla tego, kto mówi w tym 

cytacie, zwyczajnością, którą zna, jakby zawsze był w 

ciemności i więcej nie znał… jedynie błyski z zewnątrz… 

trudno zauważyć… co mówić zrozumieć… a wystarczy jak 

w Seksmisji ciąć po ciemności i Wyjść… … i już. Aby nie w 

kuchni tasakiem np. – akurat ktoś mógł w ciszy jeść żeby 

nie budzić domowników… byłaby kolejna mroczna tragedia 

tragediczna… same tragedie… czarno i krew i flaki i szczątki 

dookoła oraz jęk zarzniętego ucztowicza… „chciałem tylko 

zjeść, żeby nie przeszkadzać…  jedną kanapkę… pół… 

[klap]”. Koniec Posiłku. Zaoszczędzone koszta na resztę 

życia… trzeba tylko wytłumaczyć, że się zaczaił i chciał 

zabić lokatorów i luz… po flakach… resztę a śmietnik… 

można żyć… To typowe kolory zła, mroku… fioletowych 

flaków, nocy, ciemności i inne barwy życia nocą… np. 

właśnie czerwony… żywo czerwony… intensywny… jak 

krew… jest dużo odcieni… potem opowiem i pokażę… w 



 

96 

zależności od grupy krwi… są ciemnie jasne… i blade 

anemiczne i inne… nawet fioletowe… różne… ale to w 

innym artykule… o Sztuce Kuchni Domowej… wait…  [..] Po 

wyjściu z ciemności samo Światło. Czyli Boskość… tam musi 

być jakaś Cywilizacja… i wcale nie na wschodzie, ale 

wszędzie. Jak w Edenie… dookoła… tylko trzeba wyjść z 

ciemności… po co chodzić po omacku i szukać po 

światełkach… 

 

youtube.com/watch?v=OA94fr7t0FI 

 

 

[..] 

 

 

Dobro, to światło właśnie… jak na Wakacjach na Plaży… 

miło i słońce… uwf… Można coś zjeść i popatrzeć na 

morze… i wracać do Hotelu… w Kaliforni np. … no i Boskość 

jest prosta. Wystarczy nie robić źle… a TYLKO dobrze 

rzeczy… i już… idzie się do Boskości Patrząc… widząc, 

rozumiejąc… no i tyle… a reszta zostaje z tyłu… same 

zło i ciemności i mordęga… po co się obracać nawet… jak z 

przodu RAJ… no i Naprzód… aż miło się idzie… bo widać 

dokąd… 

 

 

youtube.com/watch?v=jIPu92RddRA 

 

pl.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_Ego 

 

 

Boskość jest prosta, od razu widać. Nie trzeba nawet się 

zastanawiać… uśmiechać tak. Samo się uśmiecha… zło 
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odwrotnie… same komplikacje i nie wiadomo, o co chodzi i 

lęk, i ucieczki i samo zło… i nie wiadomo dokąd… bo zawsze 

donikąd… tylko w grób… hm… no w sumie tyle… Ci, co są na 

co dzień w ciemności… trudniej rozumieją… dokoła tylko 

ciemność… jak w Jaskini Platona… wystarczy wyjść z 

jaskini… i Słońce… No nic… 

 

Miłego.  

 

I powodzenia dla Wszystkich. Ja lubię  boskość. Jestem 

boski, ale się nie chwalę. Bo by mnie namierzyli i chcieli 

zniszczyć, albo przekabacić na złą stronę. Nie dałbym się za 

żadne skarby. 

 

 

scribd.com/doc/148190066/Star–Wars–Happy–Father–s–

Day–Do–Not–Choose–Dark–Force–Ever–Good–Choice–

Recommend–as–Ever–Good–Recommend–Sincerely–Ever–

as–Always 

 

 

[..] 

 

 

Wiem, czym to grozi i śmierdzi… wolę żyć. Uwielbiam… 

Reszta to mordęga. Jak w Morii u Pana Tolkiena albo w tych 

grobowcach… tragedie same… Dobra jest ta książka? 

 

 

 
DS.`. 
PL.EU. 
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27–03–2014 

 

Życie ludzkie to tryliony drobnych zdarzeń. O jednych 

zapominamy, o innych pamiętamy przez całe nasze życie. – 

z filmu Cztery pokoje (1995) 

 

stacjakultura.pl/1,51,34345,Cytat_Dnia,artykul.html 

 

 

 

 

Komentarz: 

 

2016–05–12 02:11 

 

No tak, to chyba oczywiste w sumie, taka refleksja kogoś, 

kto akurat zauważył i sobie filozoficznie uogólnił, jak 

dziecko, co poznaje świat… same mądrości wtedy 

wychodzą, oczywiste, czasem przynajmniej od razu, z 

reguły potem dopiero się o tym rozmyśla i analizuje, aż 

wychodzi mądrość czysta ostateczna uogólniona, długa 

droga, oczywiste, ale liczą się początki, czyli pierwsze 

samodzielne zauważenia jak działa świat, to jedynie 

najlepsza nauka, poznawanie samodzielne z myśleniem 

czyli, oczywiste… aby procesy myślowe i rozumowe oraz 

logiczne mieć sprawne, to wtedy praca idzie w  dobrym 

kierunku, refleksyjna taka… zostaje na zawsze potem i 

najlepsza, bo własna, oczywiste i można ją sprawdzać 

potem praktycznie do końca życia, czy jest słuszna… to się 

nazywa mądrość wtedy… – Życie to pasmo udręk, nic się 

nie zmienia, jedna masa szarego pyłu i mgły i lekko innych 

kształtów o odcieni kolorów tylko… szaro–ledwo–kolorowe 
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nic, bez znaczenia… i płynie samo w czasie… – refleksja 

innego dziecka przykładowo… – Hmm… no i teraz weź 

tłumacz, skoro dziecko tak widzi świat i sobie uogólnia,  nie 

daj Boże, żeby chciało o tym wciskać innym, którzy widzą 

nie szaro, ale bardzo kolorowo i rozróżniają na dodatek i 

inaczej zupełnie… no i szukać filozofii teraz, która 

prawdziwa… każdy wie lepiej, oczywiste i może udowodnić 

nawet, to oczywiste, każdy widzi świat inaczej, oczywiste, 

hmm… no właśnie, a jednak ten sam obiektywny… filozofia 

to bardzo niebezpieczna rzecz. Nie polecam w każdym razie 

NIGDY. Oczywiste… Lepsza jest kawa. Kawa to jak nektar 

Bogów, ale musi być słodka i z mlekiem. – Ja nie lubię kawy. 

– No to nie jesteś Bogiem, tylko bogowie piją napój bogów, 

oczywiste… – No tak, to jestem stracony? – To oczywiste… – 

No tak. – Same tragedie z filozofiami… – Wszystko płynie – 

zależy czy komuś cieknie kawa z buzi przykładowo… chyba, 

ze ma zatkany przewód gardzielowy, to może się zatkać i 

nie płynie, różnie to jest w sumie… 

 

 

2016–05–12 02:15 

 

Tryliony to nie wiadomo, trzeba by policzyć dokładnie albo 

oszacować chociaż z przybliżeniem sensownym w 

klasyfikacji poziomu zdarzeń dziejących się 

klasyfikowanych, np. praca jednego organizmu ludzkiego to 

też tryliony być może, zależy w jakim czasie liczone i czy na 

poziomie komórek, atomów, narządów albo nie wiem, 

machania rękami na przykład, zależy co liczyć… o jakie 

zdarzenia chodzi dokładnie, z jakiego zbioru zdarzeń albo 

klasyfikowanych ogólnie jakoś chociaż? 
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Profil autora komentarzy do artykułów na stacjakultura.pl: 

 

stacjakultura.pl/profil/96 
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