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KK IX - Ground 0 - Z jakiego powodu - paragrafy 

 

Nadal nie wiadomo co powiedzieć i jak się odnieść, 

nadal, jak od wczoraj, nie wiadomo, z jakiego powodu 

przyjechała policja i z jakiego nakazu konkretnie - chodzi o 

paragrafy, nie ma znaczenia kto wysyła kogo gdzie, 

chodziłoby, żeby wiedzieć z jakiego nakazu w numerach 

ustaw, kodeksów, cokolwiek, bo wysyłać to każdy może, 

też mogę wysłać ze swojego nakazu za chwilę całą armię 

uzbrojoną szkolną i wystrzelają 100% Pałacu 

Prezydenckiego, lub dowolne budynki - doszczętne Ground 

0 - nie ma problemu - kwestia 15 minut i w całej Polsce 

znikają równo z powierzchnią ziemi, gładziudko pod 

poziomicę budowlaną dowolne budynki, osoby, 

cokolwiek… oczywistości… każdy wie, no i właśnie… - z 

jakiego tytułu prawnego tam przyjechano? Bo nie wiem, 

jak mogę cokolwiek rozumieć i chcieć się odnieść nawet w 

myślach na ten temat - za co tam przyjechali, w znaczeniu 

za jakie czynności kryminalne, lub spodziewane 

kryminalne czyje / udokumentowane… - z których 

wynikała akcja. ? Hello? Ktoś wie i może powiedzieć? Bo 



 

 

nie ma co czytać i zapoznawać się, co mówić odnosić w 

komentarzu jakimkolwiek - kiedy nie wiadomo o co chodzi, 

ani kto zawinił  i co konkretnie, oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

KK IX - Policja i przestępcy  

 

O, to ciekawe. A z jakiego powodu? Może w tym 

artykule napisali, wait, muszę przeczytać, ciekawe… to tu 

jest coś przestępczego robione? To teraz zaczynam się bać, 

że może nie powinienem się tu udzielać, ani nic, bo też 

będę uznany za przestępcę, kurde… za co przyjechała ta 

policja konkretnie? 

 

Policja i takie akcje podobne to mogą przyjechać 

gdziekolwiek, lub nawet zatrzymać, czy przesłuchiwać , lub 

pytać o cokolwiek nawet jedynie, tylko jak jest jakieś 

konkretne przestępstwo robione, inaczej to nie za bardzo 

można, bo byłoby to przestępstwo, oczywiste - stąd pytam 

na jakiej podstawie, z jakiego numeru jakiego paragrafu, 

etc. zrobiono te akcje? Z ciekawości pytam, żeby wiedzieć, 

czy tu są przestępcy, bo ja z przestępcami nie mogę się 

zadawać, oczywiste… co robiono, że przyjechała policja? 

Bez kryminału konkretnego udokumentowanego nikt nie 

mógłby robić coś podobnego, żeby dotykać cokolwiek nie 



 

 

swoje, oczywiste… ktoś wie? Bo ja muszę wiedzieć, żeby 

wiedzieć.? 

 

To, że zabrali jakieś dotacje, to chyba oczywiste, skoro 

rozdają, bo mają władzę, to jak mogą rozdawać środki 

przeciwko sobie?… jeśli ktoś występuje przeciwko temu, 

kto rozdaje środki, no chore by to było, oczywiste… nie 

wiem, jak to się uzasadnia prawnie, no ale jak ja mam 

karmić psa, który mnie gryzie i szczeka hordami psów 

nawet przeciwko mnie i grozi, no to jak mam karmić takie 

psy? To oczywiste chyba… najpierw nie karmię, a potem 

uciekam i przychodzę, żeby powystrzeliwać wszystkie, 

żeby mnie nie zagryzły, oczywiste… ogólnie to oczywiste, 

oczywiste… prawnie to nie wiem, nie znam się aż tak… no 

ale każdy chyba sam rozumie, że to oczywiste… ktoś mnie 

atakuje, a ja mam mu dawać pieniądze jeszcze, no chore by 

to było i samobójstwo jakieś, zamknęliby mnie w 

psychiatryku za dokarmianie zabójców, którzy nastają na 

moje życie, czy to nie oczywiste? Hmm… ale to kwestia 

tych dotacji jakichś jedynie, może praw nie to inaczej 

wygląda, nie wiem… a dlaczego przyjechali zabierać nie 

swoje rzeczy? Tylko przestępcy dotykają nie swoje i wtedy 



 

 

zabija się na miejscu, oczywiste, bo na pewno nie odda, jak 

ukradnie, oczywiste… szczególnie, że sądy i prokuratury 

nie działają od 8-miu lat, więc nie ma sposobu w Polsce, 

oprócz jedynie: zabija się na miejscu każdego złodzieja, lub 

przestępcę i wolne… inaczej nie ma szans, oczywiste… ale 

to inna sprawa… chodzi o powód przyjechania i dotykania i 

jeszcze zabierania nie swojego - z jakiego powodu 

kryminalnego konkretnie? Ktoś wie? Jeśli nie było powodu, 

to powinni być zabici wszyscy, którzy przyjechali, i 

cokolwiek dotykali, lub zabrali - o Policji mówię. Od razu 

się zabija wszystkich, którzy przyjeżdżają, lub coś chcą, 

nawet JEDYNIE pytają o cokolwiek, oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Reforma edukacji 

 

Polubiam awansem na ślepo, chociaż nie wiem 

dokładnie co tam robią w edukacji, jak będę miał dzieci, to 

będę się interesował, na razie to nie bardzo moje sprawy, 

oczywiste… jednak wiadomo, że głupot nie może być, a 

akurat w Polsce sprawują władzę osoby bezrozumne i 

upośledzone umysłowo, a na dodatek z jakimiś 

prywatnymi celami typów religijnych / sekt, itp. - a to 

zawsze zasadniczo 100% kryminał i zagłada cywilizacji i 

całej przyszłości społeczeństwa i świata, oczywiste… stąd 

zasadniczo oczywiste, że edukacja, nauka, kultura, 

wszystko w sumie zawsze i kiedykolwiek - musi być 

rozumne, oczywiste… inne na pewno jest złe, czyli 

zakazane, oczywiste, proste… ciekawe, czy zrobią niedługo 

Klasztory?… 8 lat podstawówki z tematami wykładanymi 

od dziecka do matury - i całe nowe pokolenia są zupełnie 

na odrzut i likwidację jako 'upośledzeńcy', nie-ludzie, 

nieświadomi, poza społeczeństwem ludzkim, poza 

światem, cywilizacją, etc. - czyli na zagładę, oczywiste… no 

nic, refleksyjnie. Wszystko zależy, co tam reformują… jak 



 

 

uzasadniam, wiedząc, KTO reformuje, zawsze zasadniczo 

100% musi być złe, obojętne co, zawsze 100% wszystko 

złe, zasadniczo, oczywiste… no zobaczymy, na razie to nie 

moje sprawy, nawet upadek całego społeczeństwa i świata 

nie zmienia mojego świata, oczywiste… najwyżej będę 

patrzył potem, jak w tym super genialnym komiksie 

edukacyjnym 'Szninkiel' - i nie będę się zajmował tym, co 

widzę 'to ich, innych, inne, inny świat, to nie moje… to ich 

zagłada…' - nadal nie zmieni to mojego świata, oczywiste… 

jedynie można popatrzeć ze smutkiem, w jakim świecie 

musi się być ze swoim światem… smutne, oczywiste - jak w 

tym komiksie właśnie… no ale co poradzić? Nie moje 

sprawy - proste. I po problemie… wolne, weekend, kawa - 

priorytety czyli… powodzenia, jeśli to zasadne, oczywiste… 

moje widzenie tematu zawsze zasadnicze i takie samo, 

wiecznie niezmienne, oczywiste… AmenDS`. 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Solidarność - kurde mol - do widzenia 

 

Solidarnościowy? To co ja tu robię na tych 

stronach? Solidarność jest zła, to przestępcy byli zawsze i 

są, każdy wie, oczywiste… kurde… co ma Solidarność do 

Kongresu Kobiet? To ja nie mogę tu współpracować. Ja 

jestem komunista z PRL, co solidarnościowe => 100% na 

eksterminację 100% wiecznie, każdy wie, oczywiste… 

kurde mol… mógł ktoś powiedzieć wcześniej… tyle czasu 

zmarnowałem na nie swoje sprawy…!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - świadomość ludzka - Philip K. Dick world real scenes 

2017 

 

Co to za tematy dziwne znowu? Kto kobietom każe 

mieć dzieci? Ktoś nakazuje? Mężowie, czy urzędnicy, 

administracja, mafia, bogowie z nieba? Co to za świat? Jakiś 

totalitarny, systemowy, nakazowo reglamentacyjny, czy 

inny jakiś sterowany? Gdzie to się dzieje konkretnie, albo 

w jakim czasie, lub epoce Ziemi? Hello? Ale to dziwne, jak 

inne światy jakieś… gdzie to się dzieje i kiedy? Kiedy to 

zaistniało? - taki świat systemowy? To jest aktualne 2017? 

To gdzie ja żyję? Zaczynam mieć jakieś paniczne rozbicie 

rzeczywistości, może nie paniczne, ale lęk mnie ogarnął, że 

nie jestem na bieżąco ze światem chyba, kurde mol … jak 

science fiction jakieś, a real być może… to są sceny ze 

świata po wygranej II wojnie światowej przez systemy 

żydowsko-niemieckie? Niemcy rządzą światem? Japonia 

jest z nimi? Włochy też? Muszę szybko doczytać Pana 

Philipa K. Dicka 'Człowiek z Wysokiego Zamku', muszę 

wiedzieć, jak to się skończyło… ale czad… 



 

 

 

… na koniec i tak mnie pewnie o wszystko oskarżą, nawet o 

wypadek w Smoleńsku, oczywiste… jestem przygotowany 

w razie czego na obronę… od 2010 roku, żeby mnie nie 

skazali niesłusznie… jak zwykle czyli, hmm… ale to 

straszne wszystko… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O, jakie fajne, młode, uśmiechnięte, sympatyczne 

dziewczyny, dawno tam nie byłem pod Kopernikiem, 

studiowałem tam kiedyś… w tym budynku zaliczałem 

filozofię starożytną na 3, czy piątym piętrze, windą się 

jedzie i przez restaurację idzie, fajnie tam jest, muszę 

dokończyć studia kiedyś, za rok … przyjdzie czas… zawsze 

tam dużo młodych studentek chodzi, fajnie tam jest, muszę 

iść na studia znowu, kurde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ja mogę napisać do informatyki dla podstawówki, 

gimnazjum, LO i na studia, nawet doktoranckie i 

profesorskie, z przykładowymi pracami dyplomowanymi 

na każdym etapie nauczania… na za miesiąc mogę 

dostarczyć, inne przedmioty też - od przedszkola do badań 

profesorskich i naukowych, w każdym przedmiocie w 

sumie - ktoś składa zamówienie? U mnie jest gwarancja 

rzetelności wiedzy i użyteczności na każdym etapie 

nauczania. Można do mnie słać zamówienia - napiszę na za 

miesiąc - przedmioty wszystkie, oczywiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fajne zdjęcie, ładne buty, czerwone kolory są fajne, 

wszystko fajne, ładne zdjęcie. Ten bębenek kojarzy mi się z 

jakimś filmem o jakimś upośledzonym dziecku, co grało w 

bębenek i piszczało jak młody kurczak kastrowany - nie 

wiem, czy to nie był jakiś Gross - ten co pisał książki 

schizofreniczne o żydach i Polakach - ten upośledzony też, 

wyd. ZNAK go chyba zna. To nie był ten Gross, co piszczał , 

jak kastrowany w tym filmie? Nie wiem czemu się mi się 

tak kojarzy, hmm… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Nałkowska - filozofie niebezpieczne 

 

Lubię wstępnie ogólnie, jako temat i informację, nie 

wiem, czy mogę polubić 'chcemy', bo nie znam kontekstu… 

chcieć, to znaczy być nastawionym na chcenie, jak kukułki - 

straszliwe ptaki, jak najgorszy horror możliwy widzieć 

żrącą kukułkę, drącą się, CHCĄCĄ… straszliwy horror… co 

mówić, jak żre innych i zabiera i podjada innym, 

najstraszniejsze horrory wszechświata, oczywiste… stąd 

zależy, co oznacza to słowo 'chcemy'? Kukułki zabija się od 

razu, zanim się wyklują, bo potem już jest horror tot alny… 

nie wolno dopuścić nigdy do wyklucia się ANI jednej 

kukułki, oczywiste… jak w filmie Obcy - 8-my Pasażer 

Nostromo… straszliwe to jest, warto wiedzieć, żeby 

przetrwać i uchronić się przed torturami gorszymi niż 

śmierć… ja lubię anioły, fajne są, miłe, dobre, jak dziewice 

uśmiechnięte, grzeczne, delikatne… aby dziewczyny, 

oczywiste… inne to złe cherubiny, od razu się zabija takie, 

oczywiste, każdy wie, dzięki Bogu… żona to fajna rzecz, 

można planować przyszłość, historię przyszłą i przeszłą, 

genealogie, wszechświat cały zachowany, bez żony znika 



 

 

się jak ptak, żyd, odpad, bakteria, wirus, pasożyt, nic, 

zniknięcie całych tysiącletnich, lub dłuższych pokoleń - 

wystarczy nie kontynuować, czyli nie mieć żony i dzieci - 

czyli Koniec Wieczności… proste… wszystko bez znaczenia, 

jak dla wirusów, żydów, robaków, odpadów, etc. 

oczywiste… jak nie jest matką, to przynajmniej można 

zostawić coś wartościowego dla tych, co pozostają na 

Ziemi, dla innych pokoleń, innych dzieci i przyszłości, 

wtedy jest szansa przetrwania, inaczej zniknięcie, 

oczywiste… być Człowiekiem w sumie wystarcza, żeby 

wiedzieć, co warto do śmierci… ale to nie wyklucza tego, co 

poprzedza wypowiedź, w negacji ma się rozumieć… wręcz 

przeciwnie, oczywistości… hmm… no nic, nie znam 

kontekstu może… niebezpieczne są takie wypowiedzi 

rzucane jako filozofie życia, lub filozofie rewolucyjne, itp. 

etc. - oczywiste… 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Kali Ma 

 

Aż strach, aż mam traumę przerażenia, jak sobie 

wyobrażam wściekłą kobietę, co mówić, Polkę, całe 

szczęście, że Polki, ostatnio coraz mniej Polek, strach 

wielki, że w Polsce można by nie znaleźć Polek niedługo, 

nie dajcie Bogowie… to dopiero strach… gdzie szukać 

Polek? Kurde mol… to może całe szczęście, że są wściekłe 

te, które jeszcze są tu gdzieś w Polsce, swoje kobiety, to jak 

rodzina zawsze, nasze własne, a gdzie bym nie jechał 

czymkolwiek dokądkolwiek / gdziekolwiek w Polsce, 

słyszę inne języki, widzę innych ludzi, nie naszych, nie 

Polaków i strach, jak w obcym świecie się czuję od kilku 

lat, że się zastanawiam, czy są tu Polacy w Polsce jeszcze, 

nie są to żarty… czasem czuje się, że sam tu zostałem, 

jeden, Polak… całe szczęście, że przynajmniej Komunista, 

to na pewno 100% wszyscy nie żyją, kto nie jest Polakiem, 

gwarancja zawsze 100%, dzięki Bogu, czyli Mnie, 

oczywiste… to jedyna nadzieja przetrwania Polski i 

Polaków, oczywiste, ja czyli, proste… no i właśnie, chociaż 

tyle, ale jak miałbym zostać sam jeden w Polsce, czy na 



 

 

świecie, gdzie potem by szukał 'swoich'… być samemu na 

świecie, to jeszcze gorsze, niż umrzeć, czasem… czyli super, 

że tu są Polki - tak mi się wnioskuje, dzięki Bogu i Bogom 

Wszechmocnym wszystkim istniejącym… całe szczęście, od 

razu mi lepiej… aż się czuję znowu jak w Domu, uff… super, 

to lubię to… wściekłe, czy nie wściekłe, ważne, że 'nasi tu 

są', a do tego kobiety, to istnieje szansa przetrwania 

cywilizacji, do tego 'naszej', jak w domu czyli, a nie w 

obcym kosmosie nieznanym, super… ale mi ulżyło… nie 

znikł świat jeszcze, uff… żeby tylko nie zagryzły nikogo, ani 

siebie na wzajem, wściekłe kobiety to straszny widok, jak 

opowiadam na wstępie, od razu mam wizje krwi, 

szarpania, gryzienia, warczenia, cięcia, odcinania, 

katowania, kopania, rozrywania, zabijania, masakrowania, 

etc.,  etc., aż do celu i wtedy wolne dopiero, można 

odpocząć, uff - jak hiszpańskie morderczynie normalnie 

jakieś, koty takie piszczące drapiące drące się, no masakra, 

wszystko pocięte i w kawałkach, nikt nie żyje, wszyscy 

znaczy się i wszystko - zmasakrowane w kawałkach - takie 

mam wizje od razu, hiszpańskie krzyczące koty takie 

zawadiaki niebezpieczne, co się szarpią, krzycz, wyzywają i 

drą mi się kojarzą, albo ta Bogini, co wszystko 

masakrowała jak Ninja z miliardami noży i kos w jednym 



 

 

ręku, Kali Ma… czy jakoś podobnie… wszystko 100% 

pocięte w pył… pył, sam pył… pusto… nic nie ma, pył sam i 

opadł… i pustynia, pusto, wszystko w pył, pocięte i nie ma, 

i znowu spokój, pusto… tak Bogini Kalli Ma chyba robiła 

wojny z wrogami, przychodziła i koniec, po wszystkim, 

nigdy więcej nie przychodzili… nawet nie dało się znaleźć 

kto zginął i kto to był, co przyszedł na nie swoje… ważne, 

że już nie było nigdy więcej… nawet wspomnienia… 

pusto… super to było, lubię to, oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

[..] 

No to tym lepiej, jak widać, w znaczeniu 

edukacyjnym, bo widać, że komentarz jest bardziej 

wartościowy i ważny, niż można by przypuszczać pisząc 'ot 

tak'… widać, że proste rzeczy, które powinny być 

oczywiste dla każdego, są przez niektórych 'nie 

zrozumiane', a do tego 'kompletnie' => czyli okazuje się, że 

proste rzeczy są zupełnie niedostępne w świadomości 

ludzi, no czyli wniosek - komentarz jest wartościowy i 

ważny i przydatny dla całych pokoleń na wieczność - 

ponad możliwe spodziewane zakresy wartościowania… jak 

skarb wieczny czyli, a wydaje się, że to prosty, zwyczajny, 

oczywisty komentarz, że nawet 'po co takie rzeczy pisać 

proste' - a okazuje się, że jest inaczej, hmm… czyli jednak 

skarb ponad normy możliwe do wartościowania… 

ciekawe… skojarzyło mi się z informatyką trochę, z lat 90-

tych, ze szkoły średniej - proste rzeczy robił każdy dzieciak 

ot tak, klepiąc na kompie i gotowe… wydawało się, że cały 

świat to umie, a okazuje się, że jedynie kilka osób, hmm… 

ciekawe… a takie wszystko proste, jak oddychanie, 

generalnie, jak byle co niby, same oczywistości proste, jak 



 

 

dla dzieci… a NIKT nie umie, nikt nie ma pojęcia… bardzo 

ciekawe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Świeckie państwo – średniowiecze, czy XVII wiek 

 

To ciekawe… przynajmniej coś, co ma rozum i 

logikę w jakimś zakresie - znowu zależy, o co tu się walczy 

konkretnie i jak - to ważne, jak z tymi aborcjami, tam bym 

nic nie mógł pomóc, ani się dołączać na poparcie, ze 

względu na terminologie i słownictwo używane i sposoby 

walki dziwnej o dziwne rzeczy, więc tam odpada - tutaj coś 

rozumnego z zasady, to OK. Jednak znowu, jak z tą aborcją 

właśnie - zależy jak i co konkretnie. Dziwne to trochę, tak 

ogólnie myśląc, bo ja nie jestem religijny, takie rzeczy to 

prywatne sprawy, których się nigdy nie tyka nikomu, 

oczywiste. Co ma religia i prywatne sprawy do spraw 

państwowych? Dziwne to trochę… no i znowu nie wiem o 

co konkretnie by chodziło, no kurde, jak państwo może być 

religijne? - czyli niby sekta jakaś miałaby przejąć sobie 

państwo i sobie rządzić 'u siebie'? Jak można to rozumieć 

w zakresach rozumu i logiki? Sekty i religie, tak jak każde 

prywatne rzeczy i sprawy ludzi - są poza sprawami 

ogólnymi - to chyba zasadnicze. Znowu nie rozumiem 

problemu, średniowiecze jakieś, czy co? Hmm… no nic, 



 

 

kurde, trudne to wszystko… jak na inne światy znowu 

patrzę, na XVII wiek, albo średniowiecze jakieś… kurde 

mol… bardzo to ciekawe… czy to jest real? A jak ja 

zarejestruję sobie swoją religię, to będę musiał przejąć 

państwo jako sekta jednoosobowa? Jak to działa, bo to tak 

kretyńskie, że nie wiadomo jak to rozumieć, hmm… ale 

czad… kosmos… 

 

… a jak już przejmę państwo, jako wyznawca swojej 

własnej religii, którą sobie założę, to reszta musi umrzeć i 

mam szukać w prawie i ustawach, czy to się nazywa 

dżichad, lub podobnie? Muszę mieć wszystko uregulowane 

zawsze administracyjnie i prawnie, oczywiste, stąd nie 

wiem teraz - będę musiał zabić wszystkich, którzy się nie 

zapiszą do mojej religii? Jak to działa? Ktoś wie? Nie 

chciałbym robić czegokolwiek niezgodnie z prawem, 

oczywiste. Czy muszę zabić wszystkich, jako przedstawiciel 

swojej religii? Ktoś zna numery ustaw? Boję się łamać 

prawo, oczywiste. Jeśli trzeba zabić wszystkich, to muszę 

szybko realizować, oczywiste… ale to ciekawe… ja nie lubię 

zabijania… hmm… kurde… muszę to sprawdzić, żeby mnie 



 

 

nie oskarżono za niezabijanie w razie czego… kurde, jakie 

to skomplikowane wszystko… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX Kaczka w obiektywie 

 

Będzie Kaczka w Obiektywie? Co to za żarty są? U 

Pana Walta Disneya robili zdjęcia kaczce, Kaczor Donald, 

albo ta jego żona mi się kojarzą - zamknęli go za kratkami i 

robili zdjęcia fleszami - bardzo śmieszne to było, w jakimś 

odcinku pokazywali, fajne te filmy… bardzo lubię.  

 

… jeszcze Kacze Opowieści - super piosenka tam 

była… i drużyna RR, z Chipem i Dejlem, jeden z nich był 

debilny, smieszne, czad… ten dejl chyba, z kretyńskimi 

zębami, jak jakis daun, he… ta druga była chyba 

dziewczyną, musiała pilnow ać tego palanta… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Zeszyty szkolne do sprawdzenia  

 

To ciekawe, gdyby mi dziecko przyszło ze szkoły i 

powiedziało, że uczą o jakichś dziwnych rzeczach, to 

wystarczy spojrzeć na zeszyty i książki i trzeba zabierać 

dziecko ze szkoły i pozew do sądu od razu tego samego 

dnia i wolne - z uzasadnieniem i ksero zeszytów i książek, 

jako materiał dowodowy - że uczą mi dziecko jakichś 

kretynizmów, no i po problemie… ważne, żeby zadbać o 

dzieci, oczywiste, jak uczą głupot, to się pokazuje, tłumaczy 

i zakazuje uczyć, żeby na mózg nie padł kretynizm i potem 

trwały uszczerbek się robi, a to kryminał by był, 

oczywiste… trzeba pilnować materiałów dzieci, żeby tam 

głupot nie przemycały ze szkoły w zeszytach od 

nauczycieli i jak coś, to się mówi dziecku, że to kretynizm i 

mają zakaz się uczyć, wyrywa się kartki i na śmieci, 

proste… 

 

 



 

 

 

… potem skazuje się nauczycielkę, nauczyciela razem z 

dyrektorem za kratki i kara finansowa za debilizmy i 

męczenie dzieci ze szkodą trwałą i dziecko może wracać do 

szkoły… proste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Cięcie przy kartoflach  

 

Ja bym się bał, oczywiste - kuchnia to najlepsze 

sposoby dla morderców, stąd kobiety zawsze w historii 

były najgorszymi mordercami, tysiąclecia horrorów, nie do 

opisania, oczywiste… wiem, bo się znam… oczywiste… 

ciekawe, czy ktoś kiedykolwiek narzekał na moją kuchnię? 

Hmm… macicy nie mam, dzięki Bogu, to nie mogę się 

wypowiadać, nie znam się… przykro mi, jak będę wiedział, 

to powiem, ale nie na podstawie swojej, oczywiste… nie 

wiem w sumie… każdy ma swoje… ja odpowiadam za 

swoje zawsze, 100%, nikt mi nie decyduje, oczywiste, więc 

nie wiem, nie znam problemu generalnie… głupota i 

nieodpowiedzialność to chyba typowe dla rasy kobiecej, 

czy nie? Za to się lubi te istoty chyba, czy nie? Są 

kretyńskie, generalnie, dlatego trzeba im wszystko mówić i 

uczyć i pilnować… w sumie, to chyba racja, co tam napisali 

na tym obrazku, rzeczywiście… co by to było, gdyby takiej 

osobie, jak opisano pozwolić o czymkolwiek decydować, 

hmm… trzeba pilnować, czy dobrze gotuje zgodnie z 

przepisem, bo to nigdy nie wiadomo, oczywiste… co nie by 



 

 

nie było, ja bym się bał, na samą myśl, oczywiste… czyli 

znowu sprzeczności ta Pani na obrazku mówi, to typowe, 

kobiety tak mają, każdy zna, oczywiste… mam nadzieje, że 

się nie zatnie… kto by chciał pić cudzą krew z talerza, z 

kartoflami… przykładowo… hmm… 

 

Kler i politycy? Kurde, to co za informacje? Znowu szok, że 

nie wiem, gdzie ja żyję. Ja uwielbiam grzebać… jak 

dosięgnę, nie jest łatwo, oczywiste… trzeba mieć długie 

palce, albo rękę, generalnie… ale kler to chyba ma 

obowiązkowy celibat, to nie wiem, jak oni mogą, to byłby 

grzech, nie znam aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, to  

nie wiem… może to anglikanie, albo pastorzy, oni chyba 

mogą, nie wiem dokładnie… a politycy to co mają do 

grzebania? Każdy chyba ma swoje… hmm… już rozumiem, 

przepraszam, bo to chodzi, że każdy sobie grzebie, to ma, a 

kler i politycy nie mogą i dlatego chcą? Że oni chcą grzebać, 

bo nie mają komu, czy co? Jak to rozumieć?  

 

 

 



 

 

 

LL IX - Pomaganie dziewczynom - uwielbiam pomagać,  

oczywiste, to jak miłość działa  

 

Znowu mi wpadł na oczy tu ten obrazek, strasznie 

fajny, zawsze się zatrzymuję przy takich fajnych rzeczach, 

jak widzę… wczoraj chyba już komentowałem, ale nie 

mogłem znów nie popatrzeć, strasznie fajne, bardzo 

śmieszne, lubię to… super to jest… bdżmi, jakby biedna 

dziewczyna jakaś zapłakana marudziła siorbiąc przy pracy 

jakiejś, sama do siebie gadając, strasznie fajnie to musi 

wyglądać, bardzo lubię takie sceny, nie ma bardziej fajnego 

widoku dziewczyny, niż jak stara się bardzo być odważna i 

samodzielna, starając sobie coś wytłumaczyć w sposób 

filozoficzny 'męski', jakby chciała myśleć samodzielnie… 

płacząc… że na pewno da sobie radę i nikt nie będzie jej 

mówił, ona nie jest od tego, żeby wszyscy i cały świat się na 

niej wyżywał i był niesprawiedliwy, nie może tak być! Ktoś 

musi coś z tym zrobić … i potem dziewczyna musi to 

samodzielnie zrozumieć, co jej się wydaje, w jakiś sposób 

ważnej, mądrej wypowiedzi filozoficznej, która musi być 

dla niej ważna i że tak nie można, a poza tym… nastolatki 



 

 

by się bały tak powiedzieć co myślą, szczególnie przy 

dorosłych - No bo jak tak może być…  - Oczywiste… - 

bardzo lubię takie sceny… zawsze bardzo żałuję i staram 

się pomóc, czując ból dziewczyny, wiedząc, o co jej chodzi… 

potwierdzając, że to chyba prawda, nie powinno tak być…  

- No bo jak można na przykład - tu dziewczyna zaczyna mi 

opowiadać, jak to jest… - ja potwierdzam i zaczynam 

tłumaczyć, pocieszając… długie historie, generalnie… 

uwielbiam długie historie, to jak miłość trwa i działa, czad, 

bardzo fajne, są jeszcze takie dziewczyny na świecie 

gdzieś? Ja bardzo lubię, jak dziewczyna płacze i się żali… 

staram się zawsze bardzo pomóc, rozumiejąc… lubię czuć 

się potrzebny i pomagać… to bardzo przyjemne pomagać… 

- Bardzo Panu dziękuję… - Proszę, drobiazg… lubię 

pomagać… - i tak potem nie wiadomo jak pomóc, ale 

zawsze coś da się zaradzić, to się liczy, oczywiste… ważne,  

żeby dziewczynie zawsze pomóc, to priorytet, oczywiste… 

wtedy czuję, że zrobiłem dobry uczynek i to miłe uczucie, a 

dziewczyna pamięta i wie, że mi można mi ufać i jestem 

dobry… i znam się… hmm… bardzo fajny ten obrazek… 

 

 



 

 

 

KK IX - interwencje i szkodniki lub szkody 

 

To wszystko zależy zawsze - ja na przykład nadal nie 

wiem, za jakie przestępstwa przyjechała ta policja - co za 

różnica, czy kobiety, czy ktoś inny, organizacje, czy osoby 

prywatne, etc. mogą być zwierzęta nawet i materia 

nieożywiona - 100% bez znaczenia co lub kto - liczy się, co 

za szkody / przestępstwa były robione, że trzeba było 

interweniować? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Kretynizmy kacze - olać 

 

Aborcja z powodu gwałtu, czy uszkodzenia płodu 

nie powinna być zakazana, dziwne. Kretynizm jakiś. 

Potwierdza kretynizm kaczek, kaczki mają kacze łby, to 

kretyni są - nie trzeba się przejmować - to ich prawa, oni 

sami sobie rządzą, skazują się samodzielnie, to czubki są, 

jak z tej piosenki Pana Brzechwy, czy Pana Gradowskiego 

'Kaczka Dziwaczka', trzeba poczekać aż się sami poskazują, 

pozbiera się martwe, albo ledwo dyszące, psy się puści i się 

zje na gotowe, jak w tej piosence. Wypasione będą, będzie 

co jeść. Tak, czy inaczej, to ich prawa jakieś, 100% bez 

znaczenia, sami sobie rządzą, kogo to może obcho dzić, 

oczywiste… no nic, olać, to kretynizmy jakieś… to nie 

dotyczy ludzi, nie trzeba im przeszkadzać, oczywiste… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - O edukacji 

 

Równo wszystkie etapy są ważne, ale robią się 

mniej ważne w funkcji czasu we wskaźniku priorytetu 

przypilnowania prawidłowego poprowadzenia etapu, tj. 

wczesne najważniejsze, czyli przedszkolne, potem 

dzieciństwo w podstawówce, no i szkoła średnia już 

prawie 'wolne', bo ludzie już myślą samodzielnie, więc nie 

da się oszukać, a studia to już poza tematem… proste… 

najważniejsze do 7-mego roku życia, bo kształtuje dziecko 

zupełnie jako inteligentne, albo już na starcie odpad 

społeczny i intelektualny - dziecko niewłaściwie żyjące do 

6, lub 7 roku życia potem już ma game over na całe życie, 

właściwie… możliwe, że da się pomóc takiemu dziecku w 

podstawówce, jeśli szybko nadrabia relacje społeczne, 

inteligencję naturalną, etc. - co straciło w okresie od 

urodzenia do 6-tego roku życia, ale to już i tak właściwie 

upośledzone - ale jeszcze jest szansa, że do szkoły średniej 

pójdzie jako normalne na poziomie ludzkim zwyczajnym… 

wszystko zależy od okresu do 6, lub 7 roku życia, potem to  

i tak każdy wie lepiej, co uczą, to przecież nie ma znaczenia 



 

 

nigdy, aby zaliczyć i do widzenia, oczywiste… i do przodu, 

oczywistości… liczy się rozum i zwyczajne myślenie, a 

czego uczą, to kogo to obchodzi?… aby do dorosłości i móc 

realizować marzenia, oczywiste… nie da się oszukać 

żadnych dzieci, cokolwiek by im serwować, czy wciskać, 

tłumaczyć, nie ma szans, dzięki bogom wszechmocnym… 

zawsze wiedzą lepiej, oczywiste… dzięki Bogu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Usługi państwowe  

 

Co to znaczy wolne sądy? Sądy mają robić co jest w 

ustawach, mają jedynie służyć obywatelom, którzy 

utrzymują sądy na swoje potrzeby, płacąc podatki - tak jak 

ze wszystkimi usługami Państwa na rzecz obywateli - po to 

płaci się podatki, żeby ktoś świadczył usługi określone w 

ustawach, oczywiste. Sądy są określone w kwestii tego, co 

mają robić, tak jak inne urzędy, instytucje, etc., etc. Co to 

znaczy wolne sądy? Nic nie rozumiem znowu, kurde jakie 

to dziwne… weekend, chyba nie mogę za dużo myśleć, żeby 

sobie nie psuć wypoczynku… no nic… jeśli jakiś urząd, czy 

instytucja, czy usługa państwowa nie jest świadczona, jak 

by odpowiadało obywatelowi, no to płaci się innym 

usługodawcom, innym urzędom, w innych państwach 

przykładowo, osobom prywatnym, etc., obojętne komu - 

liczy się cel - zrealizowanie usługi, oczywiste chyba… no 

nic… powodzenia, jeśli to ma rozum co się robi, ok, idę 

stąd… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - To ja tesz 

 

Super obrazek, skojarzyło mi się, co wczoraj 

pisałem na You Twoo, czy inny jakiś, portal do szukania 

dziewczyn. Aktualizowałem sobie 'O mnie', że jak któraś 

chce być moją własnością w moim Królestwie - na 

wieczność, to musi mi dać swoje majtki, tam są szczegóły, 

jak to ma być… i ten obrazek mi skojarzył… pewnie tak to 

będzie wyglądało, jak będą do mnie przychodzić… do 

Królestwa, lub będą decydowały, zanim przyjdą… potem 

już hurtem po całym świecie będzie tylko słychać 

szeptanie 'ta tesz'… no i potem wszystkie już będą u mnie, 

spokojne, szczęśliwe, na wieczność… wystarczyło 

zdecydować i wiedzieć i od razu człowiek jest szczęśliwy, 

już na wieczność, proste… kobieta znaczy się, co do 

człowieczeństwa nie jestem pewien, bo w jakiejś książce 

religijnej napisali, że podobno Bóg stworzył człowieka, a 

potem dorobił mu kobietę, więc nie wyjaśnili tam, czy 

kobieta jest i czym w sumie, ale mniejsza z tym, ja jestem 

dobrym Królem… ważne, że lubię dziewczyny i mogą same 

decydować, jak któraś by chciała… no nic, miłej roboty… 



 

 

czy robótek, w każdym razie, do zobaczenia, hej… ja też 

bym tak powiedział i zdecydował, gdybym był kobietą, a 

nawet młodą dziewczyną dopiero, oczywiste… 'to ja tesz'… 

i wolne, od razu szczęście - samo tak działa, proste, no nie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Majtki - znak 

 

Bardzo lubię dziewczyny, wszystkie. Jak będę miał 

dużo pieniędzy, to założę własne państwo i będę miał 

miliony kobiet i dziewczyn i będą mnie kochały, a ja je. 

Będą moimi niewolnicami wiecznie szczęśliwymi. Będzie 

zasada, że która chce być moją niewolnicą, to musi przy 

mnie zdjąć swoje majtki i mi dać, jako znak, że oddaje się z 

własnej woli jako moja własność prywatna w moje 

posiadanie na zawsze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Prywatne schizy - o religijności  

 

Przecież każde państwo na świecie jest świeckie, 

jedynie sekty mają własne jakieś zawsze inne, prywatne, 

chore wszystko, nawet tego się nie wylicza, bo to 

prywatne, czyli nie analizuje się, oczywiste… jak państwo 

czy cokolwiek publiczne, ogólne dla wszystkich może być 

typów prywatnych? Znowu jakieś kretynizmy… a w 

Konstytucji RP z 97 roku nie ma napisane, że Polska jest 

dla wszystkich, czyli świecka, a na dodatek każdy ma 

prawo i wolność do zakładania swoich własnych religii, itp. 

prywatnych schiz, wolność totalna… a tu jakieś kretynizmy 

i manifestacje nie wiadomo w jakim kontekście zupełnie? 

Dziwne to kurde wszystko, no nic … weekend, idę stąd, nie 

moje sprawy… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Poziomy boskości  

 

Ale genialne informacje dzisiaj dają. Niezły 

początek tygodnia… będę znowu młodszy o 5, do 10 lat na 

weekend nadchodzący. Śmiech odmładza, potem zawsze 

wszyscy mnie pytają, od 20-tu lat, dlaczego tak młodo 

wyglądam, jak dziecko jakieś młode, a palę papierosy też 

od 20-tu lat i nawet się nie wysypiam, ze śmiechu, nie 

mogę zasnąć codziennie… to jakiś narkotyk chyba… 

kretynizmy są najgenialniejsze na śmiech i radosne 

poczucie rzeczywistości… niektórzy mają depresję, a ja 

będę musiał brać leki non stop na pobudzenie i 

podwyższone emocje maniakalno-śmiechowe jakieś… 

potem przynajmniej mam dobre wyniki badań USG jamy 

brzusznej, że nerki czyściutkie, przefiltrowane idealnie, 

wszystko 100% w normie, jak u dziecka… ciągle sikam ze 

śmiechu… potem mówią, że śmierdzę, bo to od papierosów 

i kawy i sikania po spodniach, oczywiste… no i tak non stop 

potem wychodzi, że jestem młody, jak dziecko, mądry jak 

Bóg i nieśmiertelny jak Bóg, a nadal śmiech… nie wiem, czy 

można przejść na wyższy poziom istnienia jako człowiek 



 

 

niż Bóg, ale kurde możliwe, że postęp jest progresywny 

nieskończony, jeszcze tego nie obczaiłem, jak to działa… na 

razie jestem Bogiem i ustalam wszystkie możliwe religie na 

świecie, czyli własną, jedyną prawdziwą, oczywiste… 

potem mówią, że jestem jak jakiś Szatan… a ja tłumaczę, że 

raczej jestem Bogiem… to mówią, że to objaw, że jestem 

Szatanem i kłamię, więc tłumaczę, że nie kłamię, poza tym 

Bóg nie może kłamać, bo to byłby grzech, oczywiste… no i 

potem już mi wierzą dopiero… i tłumaczę, że nie trzeba się 

mnie bać, bo jako dobry i mądry i nieśmiertelny i 

szczęśliwy wiecznie ze śmiechu jestem Bogiem, ale ci, co są 

źli, twierdzą, że jestem Szatanem, czyli tez prawda… dzięki 

Bogu, czyli dzięki Mnie… no i czad… to przez kretynizmy na 

świecie doszedłem poprzez ciężką codzienną pracę 

śmiechu i kawy z papierosami do poziomu Boga, który 

zawsze i jedynie wie 100% lepiej, oczywistości… hmm… no 

i dziś znowu dają śmiechy, więc właśnie to mój problem 

filozoficzny aktualnie na najbliższe miesiące jesienne: czy 

istnieje wyższy poziom doskonalenia człowieka, niż 

boskość, czyli zostanie Bogiem… hmm… ciekawe, powiem 

potem, jak będę wiedział… moja religia jest jedyna, 

oczywiste, gdyby ktoś pytał … nie trzeba się zgadzać,  



 

 

oczywistości… no nic, powodzenia… znowu się posikam 

zaraz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Odczucia i zrozumienie 

 

Ja zawsze słucham kobiet uważnie, rejestrując 

100% wszystko, co istotne, oczywiste, realizując 100% 

wszystko, czego by oczekiwała, żeby móc 100% mieć 

zawsze wszystko, co oczekiwane, no inaczej to byłoby 

sprzeczne z moimi celami, oczywiste… u mnie kobiety 

zawsze są zaspokojone i zadowolone 100%, zawsze, 

oczywiste… liczy się szczęście oczekiwane kobiety, 

oczywistości… no wtedy ja mam wszystkie cele własne 

100% zrealizowane, czy to nie oczywistości? Hmm… no 

logika prosta podstawowa, prostszych nie ma, byłyby 

nielogiczne, czyli sprzeczne, lub nie prowadzące do celu, 

czyli na potrzeby innych celów, niż zdobycie kobiety w 

100%, oczywiste… jak można lekceważyć odczucia, lub 

cokolwiek kobiety? To byłoby lekceważenie, czyli 

sprzeczne i chore jakieś, odwrotne niż cele własne, 

oczywiste… hmm… ciekawe, czasem rzeczy podstawowe są 

dla innych trudne i muszą to analizować, bardzo ciekawe… 

może to wynika z poziomu świadomości ludzi? Nie wiem, 

ciekawe… bardzo ładna pani na tym zdjęciu, fajna musi 



 

 

być, pewnie super się z nią gada, kurde… można sobie 

popatrzeć i pomarzyć, czy pomyśleć tylko, no nic … same 

tragedie, nie mogę o tym myśleć, idę stąd… bo potem mam 

traumy same… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - NFZ i bilansy ZUS i wydatków  

 

A ja nie wiem, nie znam się, tylko wrażenie 

odniosłem widząc / słysząc co nie co, że to jacyś obcy 

chyba, z zagranicy, jacyś 'rezydenci', to nie wiem, czego 

chcą i jak to się ma do naszych polskich lekarzy i polskiej 

służby zdrowia - inne sprawy innych osób to zawsze 

dziwne rzeczy, więc trudno nawet się zainteresować , o co 

komu konkretnie chodzi, oczywiste. Ja płacę sobie ZUS od 

urodzenia, żeby móc zawsze iść do lekarza, no to jak coś to 

idę i wszystko działa, jakoś mi się nie zdarzyło, żebym miał 

narzekać na cokolwiek w całym okresie mojego życia, 

hmm… pilnuję tylko, żeby bilans moich opłat na ZUS (FUZ 

konkretnie) i wydatków na leczenie nie zrobił się na 

minusie, bo musiałbym dopłacić, oczywiste… na razie mam 

setki tysięcy na plusie (szacując opłacanie od 1977 do 

2017 - kiedyś to przejrzę i policzę dokładnie), starcza mi 

na razie na leczenie do końca życia, obojętne, czy w Polsce, 

czy za granicą, w każdym razie ja nie mam problemów z 

NFZ, zawsze mnie leczą i przyjmują, jak przychodzę… ok, 

to nie moje sprawy, idę stąd… 



 

 

 

O ciekawe, jakieś nadmorskie regionalne rzeczy, super, 

lubię takie folklory, zawsze jest coś ciekawego nowego 

mniej znanego, czad… morze jest fajne, bardzo lubię, nawet 

na jesieni, i wydmy, super jest nad morzem… lubię to, 

oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Aborcje i epoka łupana  

 

Czad, kosmos, strasznie fajne te artykuły, za 

każdym razem śmieję się i mam poprawiony humor na 

cały tydzień od razu do następnego weekendu i tak kurde 

non stop jedynie w życiu się śmieję i kawa tylko, no 

kurde… jak się nie śmiać. Przyszło mi do głowy wnioskując 

logicznie, że żeby zdobyć żonę i dzieci, trzeba najpierw 

zapoznać się z podręcznikami do historii z epoki 

pierwszych ludzi, kamienia łupanego, pierwszych zagród, 

organizacji społecznych itp. - w każdym razie to, co istotne, 

a mam na myśli: żeby mieć fajną żonę upatrzoną i dziecko 

od razu w pakiecie, należy złapać ładna dziewczynę, którą 

się spotka gdzieś po drodze wędrując, zgwałcić, i pilnować, 

czy już zaszła w ciążę, jak nie, to gwałcić przez miesiąc 

księżycowy codziennie, a nawet z rezerwą kilka dni dłużej, 

ze 30 do 40 dni codziennych gwałtów i ma się uzyskany 

cel: fajną ładną żonę, dziecko w drodze, teraz można 

zakładać osady i organizować rodzinę, potem łączyć się we 

współpracy z innymi rodzinami i powoli budować ludzka 

organizację państwa, itp. Czad, strasznie fajne, może znajdę 



 

 

sobie jakieś fajne dziewczyny na internecie, zlokalizuję na 

googlu, zrobię sobie notatnik z nazwiskami, lokalizacjami, 

etc. - i potem będę wszystkie odwiedzał, gwałcił, robił  

dzieci, a dzięki Bogu, jestem lubiany przez dziewczyny , a 

do tego jestem psychologiem jedynie z sukcesami, bo znam 

się 100% najlepiej na świecie, każdy wie, oczywiste… czyli 

każda zgwałcona na dodatek będzie szczęśliwa i będzie 

chciała się żenić i będzie rozumiała, że mam wiele żon i 

wiele dzieci z wieloma żonami, w każdym razie na pewno 

100% zawsze gwarancja, że na pewno uznają moje dzieci 

jako kochane i własne i będą kochającymi żonami i 

szczęśliwymi na zawsze, no bo ja akurat się znam i każda 

chciałaby mieć ze mną rodzinę i dzieci, każdy wie… 

oczywiste, no i właśnie… w sumie nawet nie byłoby 

problemu kwestii aborcji, bo wszystkie zgwałcone przeze 

mnie, byłby najszczęśliwszymi kobietami na świecie i 

chciałby tylko, żeby nikt nie robił problemów i pozwolił  

nam prowadzić szczęśliwą rodzinę, oczywistości… no i 

właśnie… może to jest sposób na szczęśliwy świat? Hmm… 

muszę to przemyśleć i coś zaplanować , a jesień, akurat 

deszcze przyjdą… zamiast depresji, będzie miłość 

wszędzie… a na wakacje akurat dzieci pełno… kurde jaki 

super plan… gdzie są jakieś dziewczyny z depresją? Chyba 



 

 

pojadę do Francji na pół roku i  będzie pełno szczęścia i 

dzieci za rok, hmm… genialny pomysł… z tymi 

upośledzonymi płodami, to usuwa się i po problemie, a jak 

komuś się nie podoba, to musi się usunąć sam, żeby nie 

robić innym kosztów usuwania, hmm… nie ma znaczenia, 

co sobie piszą w prawie kretyńskim, oczywiste… co sobie 

wymyślą to ich, nie ma to znaczenia dla ludzi, oczywiste… 

mogą się sami skazywać, nie ma znaczenia 100%, 

oczywiste… nie musi się nawet podobać czubkom, 

oczywiste. Jak się nie podoba, to mają problem, 

oczywistości… trzeba by płacić za terapie dla czubków, 

czyli w sumie same korzyści z debilnych. Lubię to, 

oczywiste. Fajny tydzień będzie chyba… od razu na starcie 

śmiech i kawa czyli… a do tego plany na jesień, no kosmos! 

Czad… lubię to, oczywiste… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Moda - Arkadia - cywilizacja - zagłada  

 

Ciekawe, francuskie, alb ruskie kolory… dziwne te 

odblaskowe, kolorowane rzeczy są, że pusto i kolory same 

kolorowe dają… żeby były widoczne, hmm… dziwne to 

trochę… ja wolę naturalne rzeczy, znane od wieków 

najlepiej… kiedyś Intimissimi było fajne, Triumph, szminki 

fajne, perfumy, wszystko, co było znane… 

 

… kiedyś można było polować na stare plakaty z firm, które 

już odchodziły do magazynów po sezonie… teraz nawet nie 

mogę polubić na stronach firmowych producentów czy 

dystrybutorów, bo to dziwne wszystko jest, nie może się 

podobać… 

 

… tu jeszcze jakoś ujdzie jako śmieszne z komentarzem 'te 

kolorowe dziwaki jakieś pewnie, plastikowe znowu coś'… 

 



 

 

… no ciekawe… można by pójść to zobaczyć, żeby wiedzieć, 

czy cokolwiek się ostało na świecie z ludzkiego i 

naturalnego, hmm… 

 

… czy tyko plastik i manekiny zostały… ciekawe… 

 

... trzeba będzie odszukiwać zaginione cywilizacje ludzkie 

po całym świecie niedługo, ostatnie osady, osoby, rzeczy, 

wspomnienia, zapiski, pozostałości… 

 

… straszne to wszystko… chyba z ciekawości sobie pójdę 

zobaczę, żeby mieć pewność, albo żeby znaleźć coś, co 

jeszcze gdzieś się ostało może… nie wiadomo… hmm… 

każde jedno co jeszcze żywe i prawdziwe zostało na 

świecie, trzeba ratować… jak ostatnie rzeczy prawdziwe 

istniejące związane życiem ludzkim na planecie i z 

ludźmi… 

 



 

 

… może się przejdę, zerknę chociaż… to mogą być ostatnie 

dni lub lata cywilizacji ludzkiej na Ziemi… hmm… trzeba 

ratować wszystko 100% cokolwiek się ostało… i uda się 

znaleźć… 

 

październik '2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK - Eksterminacja żydów i pedałów - dzięki Bogu AmenDS` 

Następny! 

 

Trudno mi się odnieść zawsze do takich rzeczy w 

sposób merytoryczny obiektywny - ja też nie lubię 

pedałów, najlepiej od razu zabijałbym z miejsca bez 

zastanowienia, gdyby mnie minął lub był w okolicy 40000 

km nawet, czyli obojętnie gdzie na Ziemi, potem 

musiałbym sprawdzać na orbicie i w okolicach, żeby ani 

sztuki pederasty nie było w mojej okolicy, oczywiste - no 

tak już mam i co poradzę? Im więcej ich zniknie, tym 

szybciej będzie dobrze na świecie i w kosmosie, oczywiste. 

Tak jak z żydami. Każdy wie, oczywiste. No więc właśnie…  

dziwne to jest. Ja lubię TYLKO dziewczyny akurat, czyli 

lesbijki w razie armagedonu będę ratował i wszystkie 

dziewczyny, reszta sama musi się ratować, ja na pewno nie 

pomogę, nie jestem samobójca, oczywiste… do normalnych 

facetów nic nie mam, jak to zwyczajni ludzie, oczywiste, 

normalna rzecz, że są i każdy ma swoje sprawy, proste - 

każdy wie jak jest, bo to naturalne, no ale wynaturzeń lub 

insektów nie lubię - gdyby pedały zajmowały się swoimi 



 

 

sprawami nie afiszując się i nie wyłażąc do ludzi i 

publicznego widoku, to nikt ich nie zabije przecież, ani nikt 

nic nie ma nigdy i zawsze do spraw prywatnych 

czyichkolwiek, bo to nawet zakazane z natury i z prawa 

rozumnego, oczywiste… no ale akurat ja nienawidzę 

pedałów, bo mam objawy, że rzygam i pluję i mnie coś 

zabija jak - jak od żydów, od insektów i wirusów - tak mi 

działa organizm, stąd ja i tak zawsze, aż do wieczności i 

wieczne będę zabijał i likwidował insekty i wirusy i złe 

rzeczy, bo to naturalne, oczywiste i tak trzeba, każdy wie, 

oczywiste… - no a skoro uznałem z doświadczenia, że żydzi 

i pedały to insekty niebezpieczne i wirusy, no to trzeba 

zbijać oczywiste… no to chyba cieszyć się, że jednego 

mniej? Na SZTUKI trzeba zabijać do ostatniej, inaczej 

zawsze jakaś sztuka by przetrwała no i jak z wirusami - 

wiadomo, oczywistości to są… czy się mylę? Ktoś wie lepiej 

ode mnie? Można mi powiedzieć, ja chętnie poznam co kto 

wie więcej ode mnie, ewentualnie, jeśli ktoś istnieje taki? 

Hmm… cieszę się, może niedługo nie będzie na świecie 

pedałów, żydów i wirusów i insektów… dopomóż Bóg… bo 

ja na pewno, wiecznie, oczywiste, AmenDS`. Zapalam 

niniejszym świeczkę radości… jednego mniej. Chwalić 

Bozię Świętą. Amen. [Ja]. (na pewno zanim umrę dopilnuję 



 

 

ile zdążę, żeby nie pozostała ani sztuka żyda i pedała na 

Ziemi i w okolicach). Oczywistości… dopomóż Bóg, amen. 

Fajnie, lubię to. Aby tak dalej, do przodu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX molestowanie i łapanie za tyłek i za co się da  

 

Strasznie to zabrzmiało, co tu przeczytałem, bo ja 

akurat uwielbiam łapać za tyłek, macać, 'molestować' (w 

znaczeniu nie wprost definicyjnym, nie kryminalnym czyli, 

oczywiste), propozycje zawsze jedynie jednoznaczne, 

oczywiste… chyba, że dziewczyna lubi gry i zabawy, to 

wtedy wprost, to byłoby głupie i koniec zabawy, nie o to 

chodzi, oczywiste… wszystko zależy od obiektu i jego cech, 

chęci, planów własnych, marzeń, etc., etc. - oczywistości… 

ja zawsze dostosowuję się tak do każdej dziewczyny, żeby 

miała myśli tylko o nie straceniu mnie, jako obiektu - to 

najważniejsze, oczywiste… no i reszta to bieżące szczegóły, 

warto się starać, oczywiste, no przynajmniej ja uwielbiam, 

zawsze mając swoje cele jedynie na wizji, czyli w efekcie 

staram się perfekcyjnie jak najbliżej 100% - realizować 

jedynie cele kobiety, oczywiste… no i czad wtedy zawsze, 

ciężka, super genialna praca, liczą się efekty oczekiwane 

zawsze, oczywiste… stąd taki wysiłek wart ciężkiej pracy 

zawsze, oczywistości… uwielbiam łapać za tyłek, macać, 



 

 

molestować, kurde genialne to jest… wszystko, aby tylko… 

oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Praga i inne dzielnice Jack the Ripper 

 

Strasznie trudne to skomplikowane zdanie z 

tematu, nie łatwo od razu zrozumieć, trzeba wracać i 

próbować analizować, kurde… śmieszne mi się to wydaje, 

bardzo jakby ktoś starał się powiedzieć mądra kwestię i 

żeby to brzmiało, hmm… super… bardzo fajnie, no jakoś 

wyszło… no ale kurde, jak się nie śmiać, jakby się dziecko 

starało… fajne rzeczy tu zawsze pokazują na tym 

stowarzyszeniu, bardzo lubię często, super rozrywka, bo to 

niespotykane rzeczy generalnie takie coś, a tu ciągle jakoś 

w temacie wszystko się dzieje, więc zawsze wiem czego 

mogę się spodziewać no i to kurde działa, bardzo fajne, 

podoba mi się, oczywiste… śmieszne… to też fajne… te 

panie na zdjęciu są poszukiwane? To jakieś morderczynie? 

Strasznie bym się bał morderczyń, one są straszne… 

oczywiste… w filmach widziałem różnych… straszliwie się 

boję złych dziewczyn, kurde, są straszne, jak mordercy… 

jak te na zdjęciach przykładowo… nie dziwne, że każdy się 

boi, oczywiste… każdy wie, no i właśnie… oni zawsze 

mówią dziwnym językiem, nigdy nie można od razu 



 

 

zrozumieć, to typowe… od razu się wie, że to Praga Północ, 

albo jakieś inne niebezpieczne dzielnice… widać po 

twarzach, po zachowaniu, po mowie, od razu wiadomo i 

trzeba się pilnować, żeby nie wchodzić w drogę, oczywiste, 

każdy wie… to z reguły wystarcza, nie wolno naruszać ich 

świata i wtedy jest się jedynie 'przechodniem', który zaraz 

zniknie idąc w swoją stronę za swoimi sprawami 

'przelotem'… i nigdy nie wolno się zatrzymywać, ani 

czymkolwiek interesować, oczywiste, każdy wie… chyba, 

że ktoś zatrzyma i coś zapyta, itp. - to najważniejsze 

zawsze grzecznie z miłym uśmiechem, ale nie debilnym, 

oczywiste, że chce się pomóc - pomóc, jak ktoś pyta, lub 

prosi i kiwnąć, że wszystko ok., miłego dnia i trzeba lecieć 

dalej - to taka metoda w trudnych środowiskach, żeby nikt 

nie zaczepił… tak trzeba… każdy wie… czasem i tak się nie 

da i mogą zabić, albo gdzieś wciągnąć w bramę i koniec… 

potem już za późno wszystko i cokolwiek, oczywiste… no 

ale tak już jest, warto wiedzieć, oczywiste, czasem młodzi 

nie wiedzą i nagle znikają, a potem rodzice szukają 

młodego, młodej… a już się nie da, oczywiste… no nic, fajne 

te zdjęcie, he… genialne… jak z Jack the Ripper coś… czad… 

 



 

 

 

... ale to musi być super być w świecie, gdzie dziewczyny 

nie odmawiają, kurde, aż dostałem wizji na Raj Prawdziwy, 

kurde, no genialne… podchodzi się do dziewczyny i robi się 

co się chce, a ona musi się zgadzać, no kurde Raj … ale to 

genialne musi być, marzenie, he… kurde, no nic, 

rzeczywistość to nie raj, nie ma tak łatwo… może kiedyś 

tak będzie, ale to byłby czad… od razu mam wizje, jakie to 

genialne musi być… muszę sprawdzić w Arabii Saudyjskiej, 

przeprowadzę się tam i kurde będę miał raj, kupię sobie ze 

300 sztuk i kurde zrobię sobie Pałac, ale to musi być 

genialne… muszę to sprawdzić… może istnieje raj na Ziemi, 

ale nie wiadomo, gdzie szukać… możliwe, że chociaż tam w 

Arabii gdzieś można mieć Harem, kurde ale by to było 

super… muszę to sprawdzić, teraz już nie popuszczę, bo aż  

wizji dostałem, ale to super musi być… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Cmentarz i przygody jesienne  

 

Fajne te zdjęcia, od wczoraj pokazują, super, dużo 

fajnych dziewczyn, jaka ładna jesień, lubię takie widoczki, 

super to jest… nastrojowo, jak przygody na jesieni, 

podziemia mi się zawsze kojarzą i tajemnice jakieś, super 

klimat i czas, bardzo lubię, oczywiste… to są Powązki? Tam 

są super katakumby z czasów króla Poniatowskiego, 

jeszcze ich nie zbadałem dokładnie, podziemia tylko znam 

właśnie, aż na Legię prowadzą na tyłach, strasznie fajna 

ruina teraz tam jest, genialny klimat też, cały stadion i 

ośrodek gruz, genialny klimat na opowieści przygodowe, 

jak po opuszczonych starych domach, rejonach… a można 

poszukiwać skarbów, genialna atmosfera tam jest, no i 

trzeba wiedzieć gdzie się wchodzi z Powązek, ale nie mogę  

powiedzieć, bo by wszyscy potem grzebali, a tam trupy 

leżą, bo to jest cmentarz, i żeby nie grzebali, oczywiste… 

fajne to zdjęcie… na co to ratowanie konkretnie? Ja bym 

wszystkie ratował, jak są fajne, ładne jakieś, kurde, od razu 

zawsze ratuję, oczywiste… bardzo lubię ratować, to bardzo 

fajna przyjemność, ja uwielbiam… czad… 



 

 

 

[..] 

 

Nigdy nie wiadomo, kobieta czasem się nie przyzna, musi 

być silna, to dobre i typowe, taka natura, ale może szuka 

ratunku, tego nigdy nie wiadomo, oczywiste… w tym filmie 

fajnym było powiedziane coś, Seksmisja, że 'chłopa im 

trzeba' - może to chodzi o to? Ja się uczyłem na tych 

filmach i one są mądre, zawsze wszystko wyjaśniają w 

życiu… ale nie wiem, oczywiste… nigdy nie wiadomo, 

szczególnie, że kobiety zawsze kłamią, każdy wie, 

oczywiste… nie jest nigdy proste, zawsze znaczy się, 

oczywiste… co by nie mówiła, czy nie mówiły, jako rasa, to 

i tak na pewno kłamią, oczywiste… może trzeba odwrotnie 

myśleć jakoś, no właśnie nie wiem… no nic, zobaczymy w 

następnym odcinku… w końcu się na pewno przyznają i 

będzie wiadomo, super są te opowieści, ze zdjęciami 

nawet, genialne… bardzo lubię… 

 

 



 

 

 

LL IX - Oto Polska nasza... witamy! Czym chata bogata i 

rada 

 

Super są te obrazki, genialne...   Biedna panna młoda, taka 

miła, gościnna, folklorowa... wita czym ma i może... z 

podbitym okiem nawet, liczy się gest, historia, tradycja, to 

najważniejsze, oczywiste... priorytety czyli, super... 

najważniejsze, nie zatracić Polskości i naszej narodowej 

kultury, historii i tradycji. Tak trzymać! To się nazywa 

prawdziwy Polski Patriotyzm właśnie... i nieugięta walka o 

przetrwanie naszego narodu, za cenę każdą... co tam oko... 

chwalić Bogów Świętych, że nie odcięli nóg, co mówić... nie 

takie ofiary ponosili nasi pobratymcy z dawnych czasów, 

by móc zachować życie nasze, przyszłych pokoleń Polek i 

Polaków czyli... najważniejsze, że żyjemy, póki Polska nie 

umarła... i nasze kobiety dzielne, tak uparcie opór 

stawiając obcemu najeźdźcy... ze wszystkich stron i 

dowolnych... aż do końca... wiernym Polsce pozostając... 

Chlebem, Solą... co w domu najlepsze... Witamy! 

 



 

 

... czym chata bogata i rada... alleluja!... oto Polska nasza... 

witamy... niezmiennie... od wieków... kojarzy mi się ten 

żołnierz na polu bitwy pod Grunwaldem ze sztandarem, co 

już nieżywy, ale jeszcze stał z flagą polską... aż dłużej już 

nie mógł i sam upadł, ale stał  do końca... w filmie 

pokazywali, tym 'Krzyżacy'... cały zakrwawiony ze 

sztandarem polskim... ale stał do końca... do ostatniego 

robactwa na polu bitwy... nie łatwo walczyć o własne, ale 

trzeba do ostatniego... i do ostatniej kropli krwi...  wroga 

każdego, oczywiste, tak dopomóż Bóg i wszyscy 

święci...teraz i zawsze i na wieczności całe... amends`.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KK IX - Bruksela i globalistyka 

 

O, bardzo ciekawe... globalistycznie jakoś się robi, 

niedaleko Brukseli jest uniwersytet kryminalny - trzeba go 

sprawdzić przy okazji - niedaleko bardzo, godzinka jazdy 

PKS-em, Lille, taki region zimny na północy Francji... 

kradną tam dokumenty, oszuści sami, zabijają studentów, 

światy poza światem, jak horror - nadal czekam na 

dokumenty, sami złodzieje i upośledzeni umysłowo - 

trzeba sprawdzić tę uczelnię, Lille 3 Uniwersytet - przy 

okazji, bo blisko tam jest z Brukseli...  
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