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Mobbing – co to jest – Kongres Kobiet 

 

Co to jest mobbing? Molestowanie w pracy? Ja bym 

bardzo chętnie molestował moje pracownice i to 

codziennie, non stop, no na tyle przynajmniej, żeby 

wiedzieć i widzieć, że nie zaniedbują pracy, oczywiste. 

Priorytety, oczywistości. A teraz, jak widzę takie akcje i 

słowa nawet, to się od razu boję, czy czegoś głupiego 

nie zrobiłem, nie powiedziałem, nie zachowałem się 

nie tak, kurde, od razu mam stres i traumę teraz… 

… skąd mogę wiedzieć w sumie, bardzo lubię 

dziewczyny i najlepiej bym je molestował wszystkie 

grupowo i pojedynczo non stop, aż by mi się 

odechciało, a potem od nowa i tak wiecznie… 

… a tu piszą, że to może być jakieś przestępstwo?  

Teraz boję się aż zatrudniać kobiety z tego 

wszystkiego, bo mogą mnie pozwać za uśmiech, a ja 

bym je najlepiej wylizał całe wszystkie i każdą z 

osobna, bo lubię dziewczyny, a skazaliby mnie za 
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uśmiech nawet, co mówić ślinę, kurde, cokolwiek 

nawet? No trauma. Boję się teraz… 

… muszę zatrudniać dziewczyny i kobiety zawsze w 

sposób, że wiem, że mnie lubią i ja je i nie patrzą na 

mnie, jak na kogoś potencjalnie na skazanie, bo to od 

razu widać, że pracownica coś nie wiadomo co chce 

konkretnie. Ja mam jej płacić, a ta miałaby coś 

przeciwko mnie kombinować, no raczej to chore by 

było, oczywiste… 

… stąd zawsze uważam, nigdy nie zatrudnię jakiejś 

niewiadomej, że nie wiadomo czego chce i dziwnie 

gada nawet na rozmowie kwalifikacyjnej, to od razu da 

się wyczuć i widać od razu,  oczywiste, proste… 

… jeśli ja lubię dziewczyny i chętnie zatrudniam i płacę 

szczęśliwy, za robotę, którą robią tak, jak ja oczekuje, 

no to chyba powinny być szczęśliwe, bo ja jestem, bo 

mam zrobione i chętnie i z przyjemnością płacę, 

oczywiste… 

… podwójna, albo i wielokrotna radość i szczęście 

zawsze, kiedy się widzi, że pracownik szczęśliwy, ja 
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szczęśliwy, bo mam, co miało być zrobione… wszystko 

super… 

… a potem mi któraś powie, że za lubienie jej i 

uśmiechanie się i za grzeczne zachowanie czuje się 

molestowana, no kurde i chce odszkodowanie, albo 

coś. No kurde wtedy jest od razu skończona i skazuje 

się sama na swoje debilne wnioski i ma koniec życia i 

przyszłości i zatrudnienia i The End po prostu, lepsze 

samobójstwo, oczywiste. Więc mój strach by to był, a 

do tego pracownica 100% zawsze samobójstwo i 

koniec… oczywistości… 

… po co mi takie pracownice by były, oczywiste to jest.  

Każdy chyba rozumie tak samo, bo to oczywistości są, 

oczywiste. Przynajmniej jako pracodawca jestem 

znany, że bardzo lubię dziewczyny i chętnie wszystkie 

wyliżę i zgwałcę i wszystko, co pyszne i lubię, 

oczywiste… no i każda sama wybiera przynajmniej, 

proste… 

… potem mi żadna nie mówi, że czuje się molestowana, 

bo ja na pewno molestuję zawsze 100% każdą 

spotkaną i jakie istnieją, wszystkie, no więc nie ma 
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wyboru, zawsze każda i wszystkie są skazane 

automatycznie, oczywiste… hmm… każda sama 

wybiera, proste. 

 

Ja nikogo nie zmuszam, żeby u mnie pracował, broń 

Boże nawet, oczywistości… 

 

Co to jest ten mobbing? 

 

To chodzi o molestowanie w pracy? 

 

Ja uwielbiam… 

 

… to genialna przyjemność, ale tylko te, które wiem, że 

mogę, to oczywiste jest zawsze, jak w życiu wszystko, 

trzeba wiedzieć, które można i jak i co i w ogóle, każdy 

chyba wie, proste… 
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… muszę sprawdzić ten 'mobbing' co to jest i zapytać 

moich pracownic, czy mnie nie pozwą za coś, kurde 

dostałem traumy teraz… bo może one udają miłe i 

grzeczne i uśmiechnięte, bo boją się, żebym ich nie 

wyrzucił z pracy, albo coś?  

 

Kurde… zaczynam się bać… muszę je jutro 

zmolestować, aż mi powiedzą… zapytam, czy słyszały 

coś o jakimś mobbingu. Bo ja nie słyszałem i się teraz 

boję… może mi powiedzą… bo ja się boję teraz… nie 

chcę się bać, oczywiste. Kurde mol… zapłacę im więcej, 

żeby mnie nie skarżyły… muszę je zapytać wszystkie, 

kurde mol, jakie to straszne…  
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Reklamy i filmy w TV – cywilizacja 

 

Super, ja też nigdy nie oglądam reklam, żadnych, od 

urodzenia, chyba, że jak satelitę miałem w 

podstawówce, to oglądałem, bo nikt w Polsce nie miał, 

a ja miałem, wszystko w innych językach, ale 

przynajmniej pełno języków znam, bo mi zostało, 

proste… no i przydatne pewnie, ale potem już mi się 

odechciało i do dziś nie oglądam żadnych 100% 

reklam, nie jestem jakiś nienormalny, oczywiste… 

 

… każdy chyba tak ma, czy nie? Anglicy dopiero 

doganiają cywilizację? Tam jest zimno na wyspach, 

może wolniej się rozwijają? Nie wiem… najbardziej 

lubię wieczorne filmy i reklamy, lubiłem, znaczy się, 

jak byłem dzieckiem, od dawna w ogóle nie oglądam 

TV, oczywiste… ale kiedyś, to jedynie nocami, Tutti 

Frutti, Lody na patyku, Kaligula, inne filmy erotyczne 

super, jedynie jak fajne dziewczyny pokazywali, to tak, 
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to super było, teraz na internecie wszystko dają, nie 

muszę nawet do wypożyczalni chodzić po VHS–y już… 

 

Czad, cywilizacja, lubię to, oczywiste…  
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Kongres Kobiet – alimenty 

 

A skąd te alimenty się biorą? To jest jakiś problem 

społeczny? Alimenty to chyba dotyczą jakichś 

sporadycznych, czasem jedynie zdarzających się 

przypadków, że ktoś się rozwiedzie no i problem, ale 

to są patologiczne sprawy, bardzo rzadko się 

zdarzające, jedynie w patologicznych rodzinach, 

grupach społecznych, z reguły niższe klasy społeczne, 

margines społeczny, ludzie bez pracy, bez 

wykształcenia, itp. – czemu robi się z tego problem 

społeczny jakiś większy, niż zasadniczo? Co to jest? 
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Kongres Kobiet – przedsiębiorczość i pracownice  

 

Tak, to lubię. Dobre pracownice są lepsze od 

pracowników niekobiecych. Ja zawsze wolę, 

zatrudniam akurat jedynie kobiety i dziewczyny, bo 

wiem, że się starają i chcą coś zrobić, no to uczę, 

pokazuję, sprawdzam, co potrafią i czy dadzą radę i 

wiem, że mogę spróbować, potem jak robi i rozlicza się 

z roboty wykonanej, no to super. Każda ma robić tylko 

to, co jej się zleca, znać swoje obowiązki i robić, za to 

się płaci, za nic innego, oczywiste… tyle, co kto umie, 

no to tyle mu się przydziela, żeby robił, no i proste. 

Ważne, żeby robota była zrobiona i wtedy OK.  

Samodzielność w przedsiębiorczości to wyższy poziom 

trochę, bardzo odpowiedzialna rzecz, nie jest to 

proste, bo to inne rejony pracy zupełnie, trzeba 

wiedzieć, czego się chce no i się dopiero zaczyna 

ciężka robota własna, nie łatwo przetrwać, generalnie, 

oczywiste. 
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Być pracownicą, a być przedsiębiorcą to kosmiczna 

różnica, zupełnie nie ma czego porównywać nawet. 

Oczywiste. 

Co do specjalistek, to tak samo właśnie, kobieta, czy 

mężczyzna – ważne, że robi pracę , jak należy, jaka tu 

może być różnica? Chyba jedynie wynikająca z natury, 

czyli z rasy osobniczej, są zadania i funkcje, których 

nigdy nie przydzieliłbym kobiecie, bo wiem, jakie są 

wymagania na poprawne wykonanie zadania. Facet da 

sobie radę, wróci, zraportuje, i wolne, po robocie, 

gotowe… kobieta mogłaby sobie nie poradzić tak 

łatwo, a do tego mój stres, czy wszystko się uda 'po 

drodze', bo jednak kobieta inaczej reaguje w różnych 

sytuacjach, zdarzeniach, w różnych warunkach – stąd 

zawsze muszę wiedzieć, co może być, lub się zdarzyć i 

z jakich powodów i wtedy wiem, czy kobieta sobie 

poradzi, czy lepiej puścić faceta do zadania. Liczą się 

efekty i najmniejsze straty i koszta. Oczywiste.  

Każdy pracownik jest jakoś specjalizowany nie tylko 

ze względu na wykształcenie, doświadczenie, 

umiejętności praktyczne, zdrowie, kondycję, etc., etc., 

ale także ze względu na cechy osobnicze i 
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jednostkowe, które determinują cechy, które muszą 

być wykorzystane w prawidłowej realizacji zadania 

zgodnie z ekonomiczną zasadą i zgodnie z BHP: 

najniższym kosztem każdym możliwym uzyskać efekt 

oczekiwany, oczywiste.  

Jak w grach komputerowych trochę to działa, tak samo 

w sumie – są cechy osoby / obiektu na stanowisku –  

znane i określone – to wyznacza możliwe 

zastosowanie. Proste i oczywiste. No i właśnie… 

… bardzo lubię kobiety na stanowiskach, szczególnie 

mundurowych, funkcyjnych typu administracyjnego –  

pościgowego, gdzie liczy się samodzielność i 

odpowiedzialność, samodzielne myślenie, 

realizowanie, wykonywanie zgodnie z regulaminem, 

pilnowanie porządku we własnej pracy, regulaminów, 

wykonanych zdań, rozliczeń zadań, raportów, 

porządku generalnie – zgodnie z obowiązkami i 

zdarzeniami bieżącymi… no takie kobiety to kurde… 

jak można nie lubić… poza tym kobiety w mundurkach 

dowolnego rodzaju zawsze fajnie wyglądają i są fajne, 

pielęgniarki, policjantki, żołnierze, itp. – no czad, ja 

bardzo lubię… wie się, z kim się gada i robi cokolwiek, 
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nie łatwo o takie samodzielne, odpowiedzialne osoby, 

stąd to fajne. Gada się i traktuje jak faceta w kwestii 

'bezosobowości', czyli 'stanowiskowo / funkcyjnie', a 

jednak to kobieta… no to jest fajne, czad. 
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Kongres Kobiet – comment – odezwy kobiet 

 

Nadal nie rozumiem, już od kilku lat, odkąd ciągle te 

manifesty kobiet, odezwy, projekty ustaw – zupełnie 

nie wiem, na co patrzę i co 'oni' robią, tam, gdzieś, co 

to za światy są? Zupełnie zawsze patrzę z daleka, na 

coś dziwnego 'ich tam', gdzieś, inny świat, nie moje 

pokolenia, spoglądam na coś w Polsce, ale to nie moje 

wszystko, 'jacyś młodzi' chyba, inni, gdzie jest MÓJ 

świat? I zostawiam temat, wracam do swoich spraw… i 

tak od 5, czy 10 lat już… zupełnie co to jest i gdzie? 

Jakby epoki gdzieś inne zupełnie minęły, kurde, i to się 

dzieje w Polsce. Gdzie ja żyję? Jakie prawa kobiet? Jaka 

dyskryminacja? O co chodzi z tym rodzicielstwem i 

aborcjami? Kurde, no… od tylu lat patrzę na jakieś 

dziwności gdzieś 'tam'… i nie wiem, co można pomóc 

'im', co można zrobić, 'o co im chodzi', co się dzieje, co 

to za ludzie, etc. i komentuję sobie, że 'to nie moje 

pokolenia już, to młodzi chyba, mają swoje sprawy, 

robią swoje w Polsce, nie znam tego pokolenia, to nie 

moje dzieci, ani rówieśnicy, nie wiem kim są' – tak 
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zawsze widzę i trwa to niezmiennie od 5, czy 10 lat… 

no i kurde… ? Jak można uratować kobiety? Czego 

chcą? Mogę pomóc i uratować, to chyba nie jest 

trudne? Po co te wszystkie akcje, manifesty? Proszę 

powiedzieć jaki jest problem i załatwię na gotowe i po 

sprawie. Ktoś może powiedzieć? Na jutro załatwię. 

Gwarancja 100%. Tylko żeby mi powiedzieć, bo ja nie 

wiem o czym jest mowa generalnie.  
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Katarzyna Janda – filmy o komunistach 

 

Pani Katarzyna Janda zawsze kojarzy mi się z tymi 

filmami typowymi o Solidarności z czasów komuny, 

tych wczesnych, co strajki robili, manifesty, rozróby, ci 

z Solidarności. Zawsze grała jakąś poszkodowaną i tak 

mi zostało. Mam nadzieję, że nie jest z tych z 

Solidarności? Byłaby zagłada, oczywiste… każdy wie… 

wystarczy zawsze jedna osoba z tych kaczek wtedy i 

dziś i od AK w 44 – jedna kaczka i armagedon 

gwarantowany 100%, jak to z kaczkami. Stąd pytam w 

razie czego, czy tylko w filmach grała, czy naprawdę 

jest z tych przestępców kaczych? To BARDZO istotne, 

nigdy nie wiedziałem, od dziecka i nadal nie wiem. 

Bardzo ciekawe… może kiedyś powiedzą. Do tej pory 

jak widzę słowo 'Solidarność' – to od razu wiem, że tu 

kryminaliści kacze i nie wolno dotykać, obojętne co, 

jeśli tylko słowo 'solidarność', od razu się ucieka, albo 

kasuje i pluje, każdy wie, oczywiste. Bo na pewno hiv i 

wszyscy nie żyją, albo kiła, jak od kaczek. Strasznie 

boję się trucizn, od zawsze… a kaczki podobno 
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roznoszą kiłę i inne choroby straszliwe, boli, jak się 

umiera – z Solidarnością mi się skojarzyło i AK – ci 

przestępcy, co zawsze krzyczą, kombinują, opowiadają 

jakieś historie chore… jak bagno – tak pamiętam od 

dziecka, nie wiadomo, czego chcą, ale ciągle coś 

kombinują, jak kaczki, strasznie się ich boję zawsze, od 

dziecka. 'Kaczek', tych z Solidarności czyli, co w 

filmach o komunistach pokazują, ci studenci, AK 

właśnie, itp. – straszliwe to jest, jak bagno 

przestępcze… Pani Janda zawsze grała jakąś 

poszkodowaną, ale nigdy nie wiedziałem, czy tylko 

grała, czy jest jedną z nich, tych złych? Z knuczy  

kaczych? Ktoś wie? 
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Kongres Kobiet – Sztuka Kochania 

 

Muszę w końcu przeczytać tę książkę. To była 

Musierowicz, czy Wisłocka? Bo podobno znana, a ja 

nie czytałem… muszę, zanim umrę, żeby nie było, że 

nie zdążyłem przeczytać, kurde… umarłbym 

nieedukowany, ale by była zagłada… potem w Raju by 

mówili, że mam wracać na Ziemię, bo jeszcze nie 

zdążyłem przeczytać i jestem nieuświadomiony i nie 

znam życia, ani nic. Wolę, żeby mi nie kazali znowu tu 

wracać na Ziemię, mam tego dosyć, ile można… zawsze 

mi każą coś tu zrobić jeszcze, zanim będę mógł 

odpocząć… staram się, jak mogę, żeby ze wszystkim 

zdążyć, zanim umrę, nie mam zamiaru więcej tu 

wracać, chcę odpocząć… przypomniał mi się ten film 

fajny z podstawówki, co nie chcieli przyjąć do Nieba 

dziewczyny, bo była dziewicą… wypadła z wanny, 

pośliznęła się na mydle i walnęła głową w klepkę na 

podłodze w łazience i umarła… i musiała wrócić, bo 

tam nie przyjmują dziewic podobno… no i musiała… 

potem od razu, jak się obudziła w łazience z bólem 
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głowy, szybko pobiegła ze strachu szukać 

kogokolwiek, żeby się nauczyć seksu, bo jej trauma 

została i strach, że jak umrze, to nie ma szans iść do 

Raju… i mi tez tak zostało po tym filmie… boję się, że 

nie zdążę, zanim umrę… kurde, nie mam zamiaru tu 

wracać po śmierci, chcę odpocząć… kto to napisał? 

Wisłocka, czy Musierowicz? Muszę się uczyć, zanim 

umrę, wszystkiego… kurde mol. Będzie tam można 

kupić na miejscu? 
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Partenogoneza i reprodukcja – IX KK – comment 

 

Kurde, jakie to poważne i straszne tematy, dziwnie 

brzmią –  od razu mi się kojarzy Seksmisja Anno 

Domini 2044 Pana Machulskiego. Ciągle mam 

wrażenie, od kilku lat, przeglądając czasem, co dzieje 

się w Kongresie Kobiet, że to dąży od początku, jakby z 

założenia nawet już, od samego początku, do tej Ligi, 

która "rządzi, radzi, nigdy cię nie zdradzi"… no 100% 

wszystko idealnie idzie w stronę Seksmisji w 2044 

roku. Już gdzieś przy V KK kilka lat temu, jak 

zobaczyłem, że w ogóle coś takiego istnieje i 

sprawdzałem co to jest w ogóle – od razu widać było, 

że to jakaś Liga Kobiet z Seksmisji Essa Essa… no 

śmieszne, oczywiste, ale co najciekawsze, prawdziwe i 

tak się tego wystraszyłem już wtedy przy V Kongresie, 

że od razu zacząłem się tłumaczyć i starać, żeby mnie 

nie zabito, jak przyjdzie czas. Wiecznie aktualne, jakby 

co… wolę zostać Ich Ekscelencją , lub cokolwiek, tylko 

żeby mnie nie zabito. Jestem dobry, agresywność zero i 

na minusie nawet, oczywiste, zabijam jedynie w 
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obronie, oczywiste… inaczej jestem poniżej skali w 

zagrożeniu jakimkolwiek, oczywistości… to w razie 

czego zawsze przypominam o sobie, bo nie chcę być 

zabity, jakby co, nie kłamię, nigdy, oczywiste… a 

widząc, co oglądam i do czego zmierza od kilku już lat i 

zawsze 100% droga do A.D. 2044 Seksmisja, jak widać, 

oczywiste… chcę tyko, żeby wiedziano, jak już nie 

będzie mężczyzn na Ziemi i w okolicach, żeby nie 

sfrunęło nic przypadkiem, nie dajcie Bogowie, 

oczywiste… – to ja jestem też kobieta, lesbijka, 

zasłużam się, staram, robię co mogę na rzecz kobiet i 

ich przetrwania i dobra, faceci mnie nie interesują 

100%, oczywiste, nie jestem pedałem, proste. 

Oczywistości… więc zawsze jestem do pomocy, do 

wszystkiego, tylko żeby mnie nie bić i nie zabijać, 

bardzo lubię kobiety, zawsze mogę pomagać, jestem 

przydatny, znam się na wszystkim, co możliwe, zawsze 

mogę się przydać, nie chcę umierać… jak to brzmi z tą 

reprodukcją? To będzie przez PARTENOGENEZĘ? 

Boże… nie sprzeciwiam się, oczywiście, broń mnie 

Boże, lub ktokolwiek, bez znaczenia, ale jednak, 

oczywistości… nigdy się nie sprzeciwiam, to oczywiste, 

jestem zawsze za, oczywiste… tylko pytam. Dopiero 
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poznaję. Jak to brzmi? Reprodukcja… co to jest to 

wszystko w ogóle? Ja marzyłem o żonie, o rodzinie, o 

szczęśliwym życiu… a teraz się boję… marzyłem o 

mieszkaniu… kiedyś… może mi przydzielą z OPS–u 

jakieś, kiedyś, zobaczę… czy mogę mieć dzieci z moją 

żoną, czy to trzeba przez reprodukcję? Jak to się 

rozumie? 

 

[data] 
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KK – comment – świadomość feministyczna  

 

Jaki genialny komentarz, bardzo skomplikowany, nie 

łatwo od razu zrozumieć. Też zastanowiłem się, co to 

znaczy, to określenie: 'świadomość feministyczna'… 

ale widząc rzeczy nie do końca rozumiane przeze 

mnie, zawsze klasyfikuję jako 'ich terminologię im 

znaną', i zawsze idę po powierzchni, czytając 

cokolwiek, na tyle rozumiejąc, ile się da, oczywiste, 

każdy chyba tak ma w sumie – jakoś się kojarzy, ale 

konkretnie nigdy nie wiadomo, trzeba by znać 

znaczenia tych określeń, oczywiste… 

 

… 'uprzywilejowane kobiety' – też nie bardzo wiem, 

jak klasyfikować w tym, co można by rozumieć jak  jest, 

nie jest to proste chyba, wiedzieć o czym mowa 

zawsze, nie będąc w tematach na bieżąco pewnie… ale 

ten komentarz w odpowiedzi na 'świadomość 

feministyczną' pobija wszystkie możliwe, jakie 

mogłyby wyjść spod ludzkiego umysłu, tak mi się 
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wydaje, jakby się czytało coś znowu z tych Seksmisji 

Pana Machulskiego… że straszny świat innych osób, 

które wiedzą, co mówią i o czym, ale człowiek nie 

może wiedzieć, trzeba by być w tematach i obeznanym 

i nauczonym, o co chodzi… strasznie to brzmi, kurde, 

jak z filmów science fiction… świat techniczny, w 

którym zwyczajnie gada się o zwyczajnych rzeczach… 

podobno… ale za Chiny Ludowe nie da się zrozumieć 

'na bieżąco', jak w obcym świecie by się było… stąd 

strach zawsze, oczywiste, to naturalne chyba, jak w 

kosmosie jakimś na stacji kosmicznej… o czymś 

mówią, ale o czym? Trudne słowa, niby polskie, 

ludzkie, zrozumiałe prawie… kurde, czad. Pan 

Stanisław Lem miałby fajną wyżerkę pewnie tu… 

bardzo ciekawe… 'obce światy omawiane przez istoty 

obce używające języka ludzkiego w  sposób prawie 

dający możliwość zrozumienia, o czym sobie 

komunikują'… hmm… fajne… kiedyś może się nauczę 

tych rzeczy, ciekawe… 'kiedyś w czasach 

zamierzchłych naszych prababek mężczyzna był na 

porządku dziennym… używało się go jako powidła lub 

dżem… na chlebie… i do różnych innych przekąsek lub 

zadań zleconych… – Byli służącymi? – Roboty takie… 
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sterowane… przypominały ludzi, ale były odpadami, 

wykorzystywało się ich, żeby się nie zmarnował 

materiał organiczny produkowany przez nasze 

prababki… – Ah…' – proste… 
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A nie trują tam mężczyzn – osobniki nie kobiece, w 

każdym razie? W dzisiejszych czasach nie jest łatwo, 

trzeba być uważnym na każdym kroku… w razie czego 

pytam, bo wiadomo, nigdy nie wiadomo, oczywiste… 

… wszystko zależy od celów, a ofiara  musi na dodatek 

sama zapłacić za swoje zwłoki, a nawet pogrzeb 

pewnie. Muszę sprawdzić ZUS w razie czego, żeby mi 

sfinansowano przywózkę na cmentarz, jakby co… nie 

jest to żart… takie czasy, że nigdy nie wiadomo… 

… potem najwyżej wódką popiję, w razie czego, trzeba 

być ubezpieczonym – zawsze, oczywiste… niby pyszny 

poczęstunek, a nie wiadomo, czy tam się nie zabija 

samców na przykład, no nie wiadomo, oczywiste, 

hmm… spróbuję, zobaczę, przynajmniej będę 

wiedział… 
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Sztuka Kochania 

 

Dla mnie tak. Mogę o tym opowiedzieć, ale wyszłaby 

Księga Miłości… na setki tysiące tomów … hmm… nie 

wiem, czy zdążę w tym życiu… 

[..] 

W skrócie, to jakby chcieć recenzować poezję 

miłosną… jak słowami można zrecenzować w skrócie 

poezję? Krótki wiersz nawet? 'Piękna poezja o miłości'  

– no i to by było w skrócie, nic z tego nie wynika, 

oprócz sloganu prostego, oczywiste… nie da się w 

skrócie, oczywiste… a jak można w skrócie 

opowiedzieć film pornograficzny? 'No super genialny 

film, no tak się kochają, takie ładne, genialne wszystko, 

takie ruchanie, że kurde, no kurde ślina, no kurde, no 

to jest dopiero porno, no kurde… genialne, polecam, no 

kurde, jeszcze mnie trzyma, muszę znowu obejrzeć, ale 

czad… no kurde…' – to byłoby w skrócie o pornosie, 

przykładowo… 
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KK – gwałty i rozliczenia – comment 

 

To słowo 'Solidarnie' to mnie wystraszyło na wstępie 

od razu, od razu kojarzę, że to coś Solidarności… złe 

czyli, oczywiste… i uciekam… znak, jak jakiś kościelny, 

to jest krzyż? Co to za symbolika? Ciekawe, lubię różne 

symbole, z ciekawości… to jest odwrócony, stary krzyż 

drewniany, z jakichś konkretnych religii? Ciekawy ten 

baner, ale strach trochę. Nie tylko przez ten kościelny, 

dziwny, magiczny klimat, ale do tego to słowo, jak tabu 

(zakaz dotykania) na wstępie, 'solidarność' czyli…  

 

… hmm… no nie wiem teraz, boję się zawsze, jak nie 

wiem, co to tam może być, oczywiste… gwałty to super 

rzecz, zawsze, od dziecka, zazdrościłem tym, którzy 

mogli sobie gwałcić i mają swoje, no kurde… w życiu 

normalnego człowieka nie jest to możliwe, można 

tylko dowiedzieć się, popatrzeć, jak na super pornos 

jakiś, kurde, genialne to jest, oczywiste, no ale kurde 

nie da się, bardzo szkoda, super są zawsze te sceny 
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gwałtu, ja uwielbiam, gdyby to było możliwe w 

świecie, no ale kurde… ech, można sobie pomarzyć…  

… zawsze miałem ten sam problem, że kurde tak 

można by sobie poużywać z przyjemnością, kurde, a 

nie można, inni to mogą, kurde, a normalnie się nie da. 

Ci, co sobie gwałcili, mają swoje i kurde mają super, a 

człowiek to może sobie tylko popatrzeć, dowiedzieć 

się i pozazdrościć i ślina, a nie można, kurde, 

niektórym to dobrze, kurde mol… taki genialny film 

pamiętam z podstawówki 'Życzenie śmierci' z p. 

Charlesem Bronsonem, no tam był taki genialny gwałt, 

że mi zostało w marzeniach na wieczność teraz, nigdy 

już tego nie zapomnę, muszę sobie odświeżyć, od razu 

mi działa… no genialne, kurde, chyba sobie kupię ten 

film, pierwszą część, tam był ten gwałt, jak się cała 

seria tego filmu zaczęła potem… od dziecka o tym 

myślałem potem i tak mi zostało na zawsze, że z jednej 

strony chciałbym sobie tak pogwałcić i to mamusię z 

córeczką młodą, no kurde, aż od razu mam orgazmy, 

jak o tym myślę i mnie natchniewa, że kurde, no 

oczywiste… marzenia… kurde mol… a z drugiej strony 

potem dopiero w tym filmie okazuje się, że to żona i 

córka tego Pana, co potem przez wszystkie odcinki 
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chodzi sobie spokojnie, powolutku po mieście i gdzie 

trzeba i kasuje edukacyjnie każdego jednego po kolei… 

i wolne… i to było genialne w tym filmie też, bo 

myślałem jako dziecko, co by to było, gdyby moją żonę, 

albo córkę ktoś tak zgwałcił… i zawsze mi wychodziło, 

że Pan Charles Bronson w tym filmie jest genialnym 

wzorem i autorytetem i przykładem… i tak mi zostało, 

że dokładnie 100% jedyna droga, nie istnieją inne… i 

to jest genialne właśnie… no i tak mi zostało… teraz 

kasuję przestępców na całym świecie dokładnie 100% 

tą samą metodą… chodzę sobie spokojnie, jak na 

wakacjach, zawsze mam wolne… kawka, papierosek… i 

kasuję EDUKUJĄC, że woleli się nie narodzić … a ja 

kończę robotę i idę dalej… i nie ma szans ucieczki, od 

2010 roku informuję o tym publicznie już nawet i 

POLECAM zawsze, zawsze przed czasem, bo gwarancja 

jest u mnie 100% wiecznie, oczywiste… że przychodzę 

i pytam o swoje, nic więcej, proste… no i tak sobie żyję 

właśnie w Polsce i na świecie… fajne, no nie? Ja lubię… 

… na dziś wolne, kawa czyli… czad… lubię to, 

oczywiste… wiecznie. Nie ma szans, żeby się nie 

rozliczyć ze mną… he, uwielbiam to… to przyjemność 

dopiero, kto nie wie, to nie może wymyślić, jak to może 
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być… w tym filmie 'Wejście Smoka' z Panem Bruce Lee 

jest też przykład, jak to działa… to wielka radość 

przychodzić po swoje, wiecznie… uwielbiam 

rozliczenia, już mi się chyba nigdy nie zmieni, 

wiecznie… czad… stąd od tylu lat ciągle powtarzam, że 

warto DZIŚ… i tak codziennie chodzę tylko po swoje… 

genialne to jest… a każdy 100% był informowany 

zawsze przed czasem, i stąd potem błagają o ich 

zabicie, a ja nie mogę, nie wolno zabijać… no i 

popełniają samobójstwa… a ja sobie statystyki robię 

tylko, fajne, no nie? Ja uwielbiam, czad… 

 

… czasem muszę przypominać jeszcze tym, co mnie nie 

znają, lub nie wiedzą, bo to ogólna prawda, nie moja 

tylko, oczywiste, że nie istnieją tłumaczenia, nie 

uwzględnia się 100%, proste… jeśli ktoś popełnił  

świadomie przestępstwo, to trzeba się rozliczyć, więc 

ja wnioskuję i czekam… aż do uzyskania rozliczenia, 

proste… stąd wszyscy popełniają samobójstwa, zanim 

się rozliczą ze mną… ciekawe… a ja nadal czekam… 

przecież nadal się nie rozliczono, więc czekam… i 

potem popełniają samobójstwa rodziny, dzieci i 
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znajomi i wszyscy tych, którzy się nie rozliczyli, 

proste… ja tylko czkam, nic więcej, proste… ważne, 

żeby wiedzieć, że nie istnieje sposób wybaczenia, 

wybaczają tylko przestępcy, oczywiste, każdy wie, 

chyba… nie wiem właśnie, bo czasem niektórzy mówią 

o jakimś przebaczaniu – to na pewno przestępcy, 

oczywiste… nie wolno wybaczać, oczywiste, trzeba się 

rozliczyć, proste… no nic… powodzenia w każdym 

razie… ja muszę robić swoje… oczywiste. 

 

Wolne, kawa czyli… 
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KK – O feministkach i żydach i hiv  

 

O, fajnie, że ktoś wie, jak jest i potrafi powiedzieć 

ładnie, konkretnie, od razu wprost słowami, lubię to, 

super. Zawsze feministki traktowałem jak żydów, czyli 

'innych', 'insektów', zawsze złych… co by nie było, nie 

mają nic dla ludzi, w jakiejkolwiek rozmowie, w relacji 

dowolnego rodzaju na dowolnym polu, nie istnieje 

cokolwiek, co mogłoby być wspólnego z człowiekiem, 

czyli zawsze istnieją jako insekty i męczyciele, 

cokolwiek by się miało mieć wspólnego, byłoby to jak 

hiv, czyli gwarancja śmierci w powolnych torturach… 

 

… jak hiv czyli, stąd 'insekty' i zabójcy, tak się traktuje 

żydów i feministki zawsze, oczywiste. I nie ma szans 

inaczej, bo to jak z tym hiv właśnie – jak można 

wytłumaczyć wirusowi, żeby nie zabijał… ? Zawsze 

100% wykona swoje, aż do końca, oczywiste… nie 

istnieje sposób, żeby nie był wirusem  i nie robił, co 

robi, oczywiste… no i tak to działa z żydami i 
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wirusami… 100% nie ma szans inaczej, niż traktować 

jak hiv, czyli zabójstwo w torturach wszystkiego, co 

żywe. 

 

Proste. Ciekawe, czy ktoś zna wyjątki? Jeden chociaż?  

Jeden na całym świecie, który zaprzeczyłby definicji? 

Tylko jeden przykład?… 

 

 

… analiza etiologii to już inne rejony, tego się nie robi, 

jeśli nie jest się badaczem, naukowcem, lekarzem, etc., 

bo oznaczałoby to kontakt z hiv, jak wyżej w 

komentarzu, oczywiste, każdy lekarz potwierdzi, 

oczywiste to jest… jedynie w warunkach 

laboratoryjnych robi się badania nad zarazą, 

oczywiste, nawet dzieci wiedzą, proste. Nie dotyka się 

w żaden sposób, czyli nie analizuje, nie bada, nie zbliża 

się, etc. – jeśli nie jest się specjalistą, oczywistości…  
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… inaczej na pewno śmierć, proste… dziecko każde wie 

nawet, oczywiste. Każda feministka, lub żyd, który od 

razu chciałby dyskutować na temat omawiany , jest 

właśnie przykładem, że hiv od razu przystępuje do 

'działania i ataku'… i zaczyna się to, o czym mowa, że 

nie wolno! Zakaz 100%, bo to oznacza kontakt  z hiv. 

 

 

Proste. Nie każdy wie i potem same zgony wśród ludzi, 

bóle, choroby, etc.  

 

Wystarczy wiedzieć i gotowe.  

 

BHP czyli. 

 

Proste. 

 



 

39 | S t r o n a  

 

… przepraszam, że może za dużo piszę, ale 

przynajmniej raz zostanie dla tych, co by szukali 

odpowiedzi w tematach… fason – to prawda, to 

typowe, jak z żydkami 'w mundurkach', kurczaczki 

takie, finansowcy, inne 'zadaniowe kurczaki' – zawsze 

są zabójcami z dziobami, zawsze jak insekty, jako 

księgowi może się przydają i w innych pracach 

konkretnych odpowiednich dla 'ptactwa', ale bez pracy 

i zajęć konkretnych 'jak kura za ziarkiem' – stają się 

zabójcami i męczycielami, jak schizofrenicy typu 

'filozofującego–zamęczającego' – jak Pan Kartezjusz –  

tony drutów i połączeń w konstrukcji z pustego 

metalu, która nikomu się nie przyda i potem gruz i od 

nowa – wieczna ciężka praca schizofrenika 

filozofującego, aż do śmierci, zawsze cierpiąc w bólach 

totalnych, jak żydzi i schizofrenicy 'ptasi–filozofujaco–

mówiący' właśnie… poznać łatwo: fason kurczaczka, 

filozofie, szybkie gadki, jak gdakanie, lub pipanie 

ptasie, liczą się impulsy pi pi pi nip nip nip itp. zabójcy 

bez rozumu – typowe dla ptactwa, każdy zna, 

oczywiste… ale MUSZĄ – i to jest ta choroba ptasia 

właśnie, typu żydek, schizofrenik ptasi, feministka, 

insekt, etc. – łatwo rozpoznaje się takie osoby, zawsze 
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boli człowieka rozmowa z takimi, bo zabijają w jakiś 

sposób poprzez JEDYNIE kontakt, jak z zabójcą ptasim 

jakimś – tak działają żydzi, feministki, schizofrenicy, 

itp. z objawami typowymi, jak opisuję… zawsze 

rozmawia się, jak w sądzie, lub w urzędzie – w 

urzędach wiadomo, że trzeba być na termin, policzyć, 

zarejestrować, procedury administracyjne 

obligatoryjne i wolne, oczywiste, podobnie to czasem 

działa, 'ptasia robota zabójca', ale trzeba i po 

kłopocie… a te osoby, o których mowa, zawsze są 

'administracyjne'… non stop fason i potem są jak 

kurczaki, cycki kobietom nie rosną, chłopcy maja małe 

fiutki, same kurczaczki – tak samo dziewczyny i 

chłopaki – tak samo działa, oczywiste – ciągły stres 

mobilizacji filozoficznej, że muszą być gotowe na atak i 

działanie non–stop… no i potem nakręca się spirala 

kłopotów, bo stają się insektami, nikt ich nie lubi, 

ciągle w mobilizacji, stres, nie mogą odpocząć, seks 

zaczyna znikać nawet z myśli, zaczynają czuć się 

'wysuszeni', znikający, jedynie jak kurczaki chude, 

same kartki papieru biegające, jakby żywe, ale nie 

wiadomo, i potem się mówi, że żydzi to jak 
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nieistniejące duchy … no znikają od bycia ptasimi 

czubkami, życia w nich nie ma, nic, zero… nie działa… 

… potem feministki mówią pewnie (domyślać się 

można zgodnie z opisem, jak to działa) – że nie czują 

zupełnie potrzeby seksu, ani miłości, ani życia, ani 

smaku nie czują (jedzą, ale bez smaku), wszystko, cały 

świat pusty, suchy, znikł, nie ma – no oczywiste… a 

jednak funkcjonują takie osoby jako obiekty istniejące, 

'niby żywe', przecież gadają, robią coś, widać ich… a 

zabójcy, a do tego sami nie żyją… no ostateczna 

zagłada nie–życia… a do tego inni przez nich umierają, 

no i to stąd… tak to działa… proste… wszystkie objawy 

są standardowe, typowe… etiologia też prosta: 

jakikolwiek problem powoduje, że człowiek przestaje 

się cieszyć życiem i zaczyna uprawiać filozofię => 

potem już jak wyżej opisano, czyli schizofrenik ptasi 

filozofujący, żydek czyli, bezrozum filozofujący, brak 

życia, jedynie insekt zostaje mówiąco męczący no i 

odstrzeliwuje się, jak żydów i insekty i po kłopocie, 

proste… te osoby, które nie chcą umrzeć jako ptasie 

czubki, kurczaki, insekty, żydki, etc. – mogą przestać 

filozofować i zajmować się byciem chorym na 

schizofrenię ptasią filozofującą bezrozumną 'mówiąco  



 

42 | S t r o n a  

 

– słowną'… i od razu mogą odpocząć… znika ciężka 

machina pracy 'filozofującej' i mózg się nawet nie spali 

wtedy… z reguły pali się mózg i czuć spalony metal , lub 

gumę – to objawy typowe od 'rozumowania' i 

mówienia na sposób dyskusji filozoficznej – jak 

zabójcy dziobiący się nawzajem, jeśli rozmawia więcej 

osób. Człowiek zawsze jest zadziobany w takiej 

rozmowie, stąd trzeba uciekać, jak przed hiv, 

oczywiste… no i etc. wiadomo, jak to jest. Proste… a 

propos manipulowania, to wynika oczywistościowo z 

objawów tej choroby, to oczywiste… rozumowanie, 

filozofowanie, etc. – jak u Pana Kartezjusza, 100% 

gruz, nikomu niepotrzebny, bo w tej chorobie jest 

PRZYMUS filozofowania i rozumowania i mówienia 

SŁOWAMI… dziobanie, jak kurczaki czyli i nic… i od 

nowa potem… znana choroba… bardzo boli pacjenta i 

tych, co muszą być w kontakcie, stąd JEDYNIE z 

lekarzami mogą takie osoby, z ludźmi jest zakaz.  

Ważne. (!) Bo ludzie starają się pomóc, a im nie chodzi 

o to, żeby im pomóc. Typowe, oczywiste. To stąd 

wszystko. No i proste, ale nie każdy wie i przez wieki 

to samo, a NIKT im nie może pomóc, bo nie da się,  

proste… a same konsekwencje, niezmiennie od 
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wieków, jak z żydami, proste… ok, nie męczę. Raz 

można napisać, gdyby ktoś szukał w jakimkolwiek 

celu, 'co to jest' (żydzi, feministki, schizofrenicy, 

ptactwo, itp.). 
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KK– wolność i równość – walki kobiet o przetrwanie 

cywilizacji 

 

Ja nie mogę ćwiczyć, ani śpiewać, rozumiem, że 

kobiety walczą o coś, zawsze życzę powodzenia, jeśli 

to jest dobre, nie złe, oczywiste… ale nie mogę nawet 

ze względu na ten tekst właśnie, bo ja jestem akurat 

wolny, a równość to nie wiem, z kim miałbym się 

równać w sumie? Hmm… no właśnie nie bardzo jestem 

chyba w temacie… ale oczywiście cieszę się i życzę 

sukcesów zawsze i powodzenia, ci, którzy się starają, 

zawsze muszą kiedyś w końcu osiągnąć jakiś sukces, 

lub chociaż etapy, oczywiste… tak, czy inaczej, warto 

się starać, oczywiste, kto się stara, ten ma, reszta nie 

bardzo, oczywiste… no nic. Fajnie… patrzę jak z innego 

świata na to wszystko, jak na jakiś film o innych 

światach… trzymam kciuki, ciekawe, co będzie w 

następnym odcinku, czad… wywalczą sobie tę równość 

i wolność? Nie widziałem poprzednich odcinków, więc  

nie wiem, jak to się zaczęło? Ktoś zna ten film? Kto je 

więzi i robi nierównymi? Kojarzy mi się jakiś Star 
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Trek, albo coś, że kosmici są na Ziemi i kobiety ludzkie 

muszą walczyć z kosmitami, żeby uratować swoją rasę, 

ludzką czyli, ciekawe to jest… zawsze lubiłem ciekawe 

filmy science fiction, tam pokazują ciekawe rzeczy, 

które mogą się zdarzyć na Ziemi… nigdy nie wiadomo, 

oczywiste… 
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To jest Poznań? Ostatnio mnie złapali na ulicy i 

musiałem podpisać jakąś listę o zmniejszenie cen za 

bilety ZTM… podpisałem się, bo rzeczywiście, tyle, co 

płacę za przejazd autobusem, mógłbym wydać na piwo 

w knajpie, albo kawę… co by nie było, jak tam walczą o 

niższe ceny, to mimo, że Warszawiak, to przy okazji się 

wpisałem. A może to było we Wrocławiu? Już 

zapomniałem, hmm… no nic… najwyżej znowu się 

wpiszę… powinno być po 1 zł. Płaci się złotówkę i 

można jechać, wtedy luz… 3 zł. to już szkoda, 

oczywiste… 
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KK – Feministka to nie żyd –  

 

Aż musiałem sprawdzić, co to znaczy 'niech feministki 

wstaną', bo coś mi się zaczyna mylić i nie bardzo już 

wiem, o co tu chodzi w sumie, kurde wczoraj 

'nawyzywałem' – naukowo opisując, czym są 

feministki, żydzi, ptactwo itp. osoby upośledzone 

niebezpieczne, a to chyba nie o to chodziło coś, wyszło 

że jestem jakiś przeciwko, zupełnie wszystko na opak 

chyba, coś musiałem źle zrobić i nie tak chyba, hmm… 

 

… nie to miałem na myśli, teraz się boję, że mnie zabiją 

i oskarżą o coś, a to nie o to mi chodziło, kurde… tam 

napisali, że chyba feministki to dobra rzecz i teraz 

mam stracha, bo kurde mi się pomieszało i nic już nie 

rozumiem… no kurde… wszystko mi się pomieszało 

już teraz. A na dodatek nam napisali w artykule, że 

najpierw się wyśmiewają z feministek, a potem 

kurde… wszystko mi się pomieszało, kurde, idę stąd, 

chyba muszę się zapoznać najpierw, co tam robią i 
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czym są, bo pojadę na ten Kongres do Poznania, 

uśmiechnięty, zadowolony, papierosek, kawka… a tam 

miliony feministek, które nawyzywałem od 

upośledzonych… i mnie zabiją, albo zadziobią, jak 

opisywałem wczoraj… a to nie o to mi chodziło, kurde 

mol… ale mam panikę teraz, Boże Święty! Chyba sobie 

coś nagrabiłem nie tak, jak trzeba, kurde, ale zagłada…  

… chyba nie o to mi chodziło wczoraj… no zabiją mnie 

chyba… muszę coś wymyślić, nie mam nic przeciwko 

feministkom, oczywiste… bardzo lubię feministki, 

oczywiste… cieszę się zawsze, kiedy kobiety walczą o 

swoje prawa i wszystko, chcąc czynić dobro, walcząc o 

to, oczywiste wszystko, oczywiste… hmm… kurde, 

muszę to sprawdzić to wszystko, bo chyba nie 

wiedziałem o co chodzi i coś musiałem głupie mówić, 

potem się wytłumaczę, przepraszam, chyba nie o to mi 

chodziło… nie w tym znaczeniu, oczywiste… hmm…  

kurde, chyba mnie zabiją, nie to miałem na myśli… 

może nie znam tematu chyba i to stąd, kurde mol… ale 

sobie nagrabiłem… lubię feministki, oczywiste…  

… feministka tonie żyd, oczywiste… 

… hmm… muszę to sprawdzić, wait… kurde mol… 
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Sztuka Kochania – Kongres Kobiet 

 

No bardzo ładne, lubię to, temat jest super też, raz 

można by to opisać ładnie definicyjnie i zostawić 

ludzkości na wieczność, naukowe rzeczy naturalne są 

wiecznie aktualne, warto mieć encyklopedie z dobrymi 

opisami zawsze, na wieczność, oczywiste… muszę w 

końcu przejrzeć tę książkę, bo znana, a nigdy nie 

miałem okazji zobaczyć, jak i o czym tam piszą… znana 

rzecz, każdy zna, a kurde nie mam pojęcia za co i czy 

dobra naprawdę, czy tylko się mówi o tej książce… 

 

… mało jest podręczników tego typu? Ciekawe… w 

czasach PRL może nie było i tak została jedna, lub kilka 

pewnie, hmm… ciekawe… muszę przejrzeć raz i będę 

wiedział… ciekawe… gdzie to wypożyczają? 

 

… tak jak myślałem, Boże, kurde, ale to straszne, ta 

Pani już nie żyje… najpierw wystraszyłem się tego 
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zdania 'Historia Michaliny Wisłockiej' i mnie jakieś 

przeczucie tknęło, że może umarła, albo coś? Dostałem 

lekkiego strachu i aż na googlu sprawdziłem i tam 

napisali, że naprawdę umarła, w 2005… ale to 

straszne, żyłem inną świadomością zupełnie do dziś… 

kurde mol… zupełnie mi się zmieniło myślenie teraz, 

jak jakaś trauma… ale to straszne, jak się człowiek 

dowiaduje, jeny… aż mi się smutno zrobiło i życie mi 

znikło własne normalnie aż… nie wierzę… ale to 

straszne… teraz muszę zacząć inaczej jakoś myśleć o  

tej książce i o tej Pani, byłem pewien, że żyje i 

wszystko super, z ludźmi gada, spotyka się, a tu piszą, 

że umarła i to wieki temu jakby… co tu się dzieje? Ktoś 

tu coś wie? 

 

… bardzo przepraszam, że jeszcze męczę tu 

komentarzami, ale spojrzałem na te znaczki Polfarmy, 

czy coś i tam reklamują seks grupowy chyba, ale czad… 

 

… seks to zdrowie, oczywiste, każdy wie, kto nie 

uprawia seksu, na pewno nie żyje, oczywiste… nie da 
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się, tak jak z jedzeniem, oczywiste… fizjologii nie 

oszuka, nie ma szans, albo się robi zgodnie, albo do 

widzenia, oczywiste… fajnie, też jestem za seksem 

grupowym, ale w zestawach, że ja jestem jeden facet, a 

dziewczyn mam pełno, no wtedy to jest miłość, 

kurde… uwielbiam to… pyszności, kurde jakie to fajne, 

aż wizji znów dostałem, muszę sobie poszukać dużo 

dziewczyn, dla zdrowia, oczywiste… 
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Kongres Kobiet – Manifest reprodukcyjny  

 

Tu nie będę się udzielał nigdy lepiej, dziwne to jest z 

tym słowem nawet 'reprodukcja' – jak to brzmi, jak 

maszynowe coś, to nieludzkie coś, strach… jak na stacji 

kosmicznej produkowanie organizmów, Obcy 

Decydujące Starcie jakieś, czy 8–my Pasażer 

Nostromo?… trochę straszne te tematy, wolę nie 

tykać… to słowo straszy już na wstępie, a potem coś o 

aborcjach… co to w ogóle jest? Strach jakiś od razu, co 

tam robią… o co wnioskują, czy walczą… kurde… o 

wycinanie płodów? Wystarczy wiedzieć, czy się chce 

dziecko mieć, czy nie i skąd ten dziwny chory problem 

w ogóle? Straszne to jest… ja bym nigdy nie pozwolił  

żonie zrobić aborcji, czułbym się, jakby mi chciała  

zabić moje dziecko, stwierdziłbym, że psychiczna jakaś 

'z kim ja się ożeniłem!?' i wziąłbym rozwód i oskarżył 

po rozwodzie o zabicie mojego dziecka… tylko że to 

raczej wydaje się nawet niemożliwe do zaistnienia, bo 

przecież to musiałby być jakiś szok kosmiczny, 

dowiedzieć się, że kobieta, z którą się ożeniłem nagle 
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zaczęłaby robić tego typu schizy… że nagle przychodzi 

jej do głowy, że ona nie chce mieć ze mną dziecka, no 

kurde tak nierealne coś jako zdarzenie 

niemożliwościowe zupełnie… jak z nierealności coś, 

albo z horroru… żenię się z kobietą, mam żonę, 

szczęśliwa para, mogą robić swoje wspólne w życiu, 

szczęście największe na świecie i jedyne w życiu 

człowieka, inne nie istnieją nawet w filozofiach 

jakichkolwiek, oczywiste… i nagle żona mi wyskakuje, 

że chce wyciąć sobie płód, no kurde wystraszyłbym się 

jak w jakimś horrorze, że żona mi zbzikowała i 

zacząłbym najpierw uciekać w naturalnej reakcji 

'bliskiego spotkania z nawiedzonym jakimś', oczywiste 

– na horrorach się uczyłem, jak trzeba reagować, 

oczywiste… po ucieczce dopiero z daleka 

próbowałbym sprawdzić, czy moja żona jest jakaś 

'zarażona', albo coś, potwór, albo nie wiem, w każdym 

razie 'co jej się stało' – w horrorach uczą o tym, stąd 

wiem, proste… no i potem dopiero bym wiedział, czy 

coś jej odbiło i z jakiego powodu, ma szok jakiś, czy 

została nawiedzona, nie wiem, musiałbym badać 

sprawę z daleka poprzez obserwację nawiedzonej 

jakiejś, czyli NIE mojej żony zupełnie, ktoś 'inny' 
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pewnie… oczywiste to chyba wszystko… no i właśnie… 

nie wiem jak w ogóle rozumieć te dziwne manifesty o 

aborcjach, i to słowo 'reprodukcja'… – maszynowo się 

robi, jak w Seksmisji? O co tu chodzi w ogóle?  

 

30 sierpnia 2017 
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KK – Rejestracja na listach – a ja tam jestem, czy nie 

 

Wiem, dziękuję za przypomnienie, zarejestrowałem 

się już kilka tygodni temu, dawno temu w sumie i teraz 

nie jestem pewien, tak, jak w poprzednich latach 

podobnie, czy na pewno mnie tam kliknęli na liście i 

mogę czuć się niepewnie trochę, przyznaję, bo może 

coś znikło z systemu i wyjdzie, że przyjadę, zejdę do 

szatni, jak zwykle, a powiedzą, że nie ma mnie na liście 

i co wtedy? No nie wiem, rozumiesz … nigdy nie 

wiadomo, oczywiste… nie dostanę plakietki z moim 

imieniem – … tam sobie wpiszesz imię, dostaniesz 

pustą… – No tak, ale chciałbym się podpisać na liście, 

że jestem, a jak mnie nie będzie na liście? – … to cie 

dopiszą… – No tak, ale to zawsze inaczej, jak się 

przychodzi i widzi się, że się siebie znajduje na liście i 

wystarczy się podpisać… – … przesadzasz, jakie to 

może mieć znaczenie, ważne, że będziesz… – … no 

może tak, w sumie chyba oczywiste… rzeczywiście… –  

Jeżeli ci zależy, to mogę sprawdzić, żebyś nie miał 

niepotrzebnych stresów… – … jeśli można, i nie 
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sprawia problemów, nie chciałbym… – Nie ma 

problemu, zaraz zerknę… – Dziękuję… – To do 

zobaczenia… – Dzięki, do zobaczenia… – … a masz 

gdzie spać? – Tak, mam hotel zarezerwowany… – No to 

dobrze, ok, to czekam, buziaki, cześć… – Cześć… 

dzięki… buziaki… hej… – Hej… <klik><klik> 
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KK – Telefony z panienkami 

 

… jaka ta Panienka jest fajna na tym zdjęciu… jeszcze 

bym sobie z Nią porozmawiał, gdyby znów 

zadzwoniła… nie chciałbym jej przeszkadzać, bo uzna, 

że znowu coś od niej chcę… no nic, poczekam, może 

sama oddzwoni… fajna jest, fajnie się z Nią gada… 

ładne cycki ma, uśmiech, fajna jest, kurde… nie mogę 

jej pozwolić rządzić za bardzo, bo by mnie zaczęła 

traktować jak pierdołę i odpada jakiegoś, musi 

wiedzieć, że ma przewagę i opiekuje się 'bardziej 

upośledzonymi', czyli mną na przykład… potem jakoś 

ją wyczuję, to zobaczymy … może sama zacznie się 

starać… no nic… trzeba utrzymywać balans, aż sama 

zacznie się starać… i wtedy trzeba nadal udawać tego 

samego, żeby czegoś nie wyczuła… musi czuć, że 

rządzi, starając się, wtedy będzie czad, ja będę miał to, 

czego oczekuję, a Ona będzie mogła realizować swój 

Plan… relacja z kobietą to nie łatwa rzecz, oczywiste, 

no ale liczą się korzyści oczekiwane, oczywiste… no 

nic, zobaczymy… trzeba mieć cierpliwość, jeśli komuś 
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zależy, oczywiste, zobaczymy… miała mi powiedzieć, 

czy jestem na liście, nie wiem teraz, czy mam sam 

zadzwonić, czy jutro przedzwoni do mnie? No nic… 

przy okazji dryndnę jakoś, żeby jej nie przeszkadzać… 

 

 

O, to super, bardzo lubię to. Jaka śliczna ta panienka na 

zdjęciu, młoda… powinna być w moim wieku, albo 

młodsza pewnie… 

… jak nie mają dzieci, to może są dziewicami jeszcze, to 

istnieje sposób na znalezienie żony nawet, no 

genialne…  

… aby przed emeryturą… no czad… myślałem, że już 

się nie da znaleźć żony będąc urodzonym w 70– tych 

latach, a tu takie cuda pokazują… jaka młoda… to jest 

real? Plany mi wracają ze szkoły średniej normalnie 

znów: studia, rodzina, praca… ale czad…  
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KK Comment Kaczki Kontr i Pany  

 

Najpierw czytam i znowu mam stracha, bo za szybko 

przeczytałem i zrozumiałem, że ktoś nie przyjdzie, bo 

te smoleńskie manifestacje znowu robią, ktoś 'z tych 

kaczek znowu' – i to w Kongresie Kobiet, strach mnie 

aż obleciał, gdzie ja jadę, bo nie znam środowiska w 

sumie, a tu by wyszło, że to ci smoleńscy kaczy jacyś z 

miesiączkami kaczymi… odraza od razu na to słowo aż, 

fuj, kurde, tfu… dobrze, że to jest jakieś 'kontr', to 

rozumiem, że to inni jacyś, przynajmniej nie kaczki, bo 

musiałbym uciekać i zostawić wszystko 100%, gdyby 

tu kaczki były te smoleńskie… aż mi ulżyło, że nie 

doczytałem wyraźnie… uff…  

 

… a przy okazji, to te manifesty typu 'kontr' są dziwne i 

głupie jakieś – zawsze tego nie rozumiem… mnie nie 

obchodzą sprawy tych kaczych tępaczych – każdy zna, 

że to przestępcy i to upośledzeni umysłowo, jak kaczki 

doszczętnie debilne i bezrozumne, zawsze w całej 
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historii świata, nie tylko patrząc od AK w 44, ale od 

starożytności i początków ludzi na Ziemi – taka rasa 

tępacza – kacza, to inne rasy są, bezrozumne – 

przestępcze, nie wolno się nimi zajmować… zupełnie, 

jedynie bronić się, jak atakują, a tak to się ich zostawia 

i pływają w swoich stawach i bagnach, to są rasy inne, 

upośledzone – dopóki nie robią przestępstw to nie 

trzeba się nimi zajmować – same giną… robienie 

jakichś 'kontr' zupełnie jest niezrozumiałe, 

przynajmniej dla mnie, bo ja z nimi nie walczę o nic, 

wystarczy, że znam rasę i tego się nie tyka zupełnie…  

 

… hmm…  

 

… jak można robić jakieś manifesty, czy odezwy 

'przeciwko' czemukolwiek? W jakim celu? Dziwne to 

wszystko, generalnie, bo upośledzonych się nie rusza i 

nie przeszkadza, to oczywista zasada, więc jak mam 

patrzeć na tych, co robią przeciwko, lub demonstrują 

w jakiejkolwiek relacji, lub dyskusji, lub czymkolwiek z 

rasą upośledzonych, 'innych'… którzy mają swoje 
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sprawy niezwiązane z moimi… jaki cel jest robienia 

czegokolwiek 'przeciwko'? Nie rozumiem tego … więc 

tamci zasadniczo czubki i ich nigdy nie tykam, znając 

rasę, a 'drudzy' robią coś przeciwko (przynajmniej 

wiem, że nie debilni i nie przestępcy – być może, ale 

przynajmniej zasadniczo fundamentalnie już coś, bo 

rozumne istoty, to podstawa, oczywiste) – no ale te 

rozumne, by się wydawało wchodzą w relacje jakieś 

dziwne z upośledzonymi – wygląda to jakby człowiek 

manifestował do zwierząt… – straszliwy widok, jak 

modlenie się do zwierząt, zamiast wyłapać i odstrzelić 

– przykładowo – chodzi o różnicę poziomów – zawsze 

jak widzę, kiedy ktoś stara się o coś, lub wchodzi w 

relację z czymś, co jest na niższych poziomach 

ewolucyjnych – robi mi się przykro tak bardzo, że to 

chyba jeden z najbardziej przykrych rodzajów żalu i 

przykrości, jakie istnieją, jak przykładowo Król miałby 

błagać barbarzyńców o łaskę, itp. – jakby Szlachta 

przychodziła do plebsu, czy robactwa, lub wsiunów i 

prosiła o coś… – no szczyt niemożliwości, koniec 

świata by to był, czyli śmierć Szlachcica… chodzi o 

różnicę poziomów ewolucyjnych – staram się wyjaśnić 

o co mi chodzi – jak można wchodzić w jakąkolwiek 
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RELACJĘ z rasami niższymi? No szczyt poniżenia… nie 

da się, stąd ten rodzaj przykrości, kiedy się patrzy – jak 

wyżej opowiadam – straszny rodzaj przykrości, że 

widzi się, że Szlachta przychodzi błagać o coś wsiunów 

i odpady, motłoch, przestępców, etc. – czy widać, o co 

mi chodzi?  

 

Królowie i Królestwo musi błagać barbarzyńców i 

motłoch jakiś, żeby ich nie zabijano… oddają córki, 

żony, domy, majątki, żeby przestępcy ich nie gwałcili, 

nie zabierali, etc. – jak z tych tragicznych opowiadań z 

okresu Romantyzmu, czy Średniowiecza – że przyszli, 

zbezcześcili, zamordowali – barbarzyńcy czyli – i teraz 

trzeba jeszcze do nich przychodzić o łaskę, robić 

prezentacje niezadowolenia, itp., albo coś… no nie 

wiem jak to opisać… jak to wygląda? Przychodzić do 

robactwa i robić prezentacje swojego stanowiska? No 

zagłada, lepsze samobójstwo, naprawdę… straszliwe 

to jest… no nic, refleksyjnie, jak widzę te wszystkie 

manifestacje – szczyt żalu, że trzeba na to patrzeć. W 

jakiejś balladzie Mickiewicza wszystkie panny po 

zajęciu wioski wolały popełnić samobójstwo na 
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jeziorze, czy coś, Świtezianka, czy inne romanse… żeby 

zachować swój status… no jak można z robactwem 

cokolwiek? Są priorytety niezbywalne chyba jakieś… 

których nie można utracić… ? Czy widać o co mi 

chodzi? No nic, przy okazji tylko… a propos tych 

'kontr'… co to i po co i dla kogo w ogóle?… no szczyt 

niemożliwości żeby to zrozumieć… ludzie przychodzą 

robić demonstracje niezadowolenia, lub czegoś do 

robactwa… lepsze od razu samobójstwo na miejscu, 

naprawdę… no tak to widzę, oczywiste chyba… no 

niemożliwe po prostu… stąd ten żal, co staram się 

opisać – jak to możliwe, że można z niższymi 

ewolucyjnie cokolwiek… strasznie przykre… a kaczki 

zadowolone, mogą czuć się 'Pany'… no kurde… śmiech 

normalnie…  

 

… ale wszyscy inteligentni i wykształceni minimalnie, 

osoby rozumne zwyczajne czyli – widzą i wiedzą, 

rozumiejąc samodzielnie, jak jest, każdy ma swój 

rozum własny przecież, oczywiste – no i jak nie 

nazywać w sposób, w jaki nazywam, czyli najprościej 

prawidłowo wprost? Zawsze nikogo nie obrażam, to 
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naturalne i standardowe u mnie, od urodzenia. Zawsze 

opowiadam, nazywam używając określeń 100% 

prawidłowych. Jeśli bym użył nieprawidłowego 

określenia, mogłoby to mnie zabić, tak działam, jako 

człowiek. Określając kogoś nieprawidłowo działa u 

mnie jakbym obraził samego siebie, ale dużo gorzej, że 

jak samobójstwo od razu, jak śmierć na miejscu – tak u 

mnie działa nazywanie, określanie, etc. – tak już mam.  

 

Nie mogę nazwać czegoś nieprawidłowo, bo by mnie 

to zabiło. Proste… no więc 100% zawsze, co mówię, 

musi być prawidłowe. Co więcej mogę dodać? W 

szczegółach opowiadać i pokazywać przykłady, żeby 

każdy widział, jak jest? Chyba wystarczy samodzielnie 

widzieć i rozumieć prawidłowo? Czy nie?  

 

Upośledzenie w znaczeniu rozumowanie u tych 

przestępców z rasy kaczej jest zasadniczo biologicznie 

spaczone. Przykład jest w tej bajce genialnej dla dzieci 

i młodzieży 'Akademia Pana Kleksa' – piosenka o 

kaczce… – to bardzo dobry przykład opisujący tę rasę. 
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To jest upośledzenie biologiczne, determinuje rasę 

tych osób. Jeśli nie proszą o pomoc, jak z reguły jest to 

naturalne dla osób upośledzonych z innych względów, 

no to jak im pomóc? Zostawia się, oczywiste , dopóki 

nie szkodzą, to standardowe procedury znane 

oczywiste, oczywiste chyba?… z inteligencją raczej 

działa w tej rasie tak, jak omówione – spaczona 

inteligencja, nie działa rozumność… jakaś inteligencja 

jest zauważalna, oznaki, ale to jest spaczona 

inteligencja, jedynie przypomina coś, ale to nie jest, 

oczywiste… wydaje się tylko, oczywiste… robactwem 

nazywam tych, co biologia klasyfikuje jako robaki –  

osoby funkcjonują jak robaki w sensie biologicznym. 

Czyli są robakami, oczywiste… etc. Mogę wyjaśnić i 

pokazać na przykładach… ? 

 

Co do pokazania, o czym Pani mówi, to nie ma sensu. 

Chodzi o to, że dyskusja i 'rozumowanie'  

jakiegokolwiek rodzaju z osobnikami ze spaczonym 

rozumem mija się z celem zasadniczo. Jest 100% 

niemożliwością cokolwiek rozumne z osobami 

bezrozumnymi. Po co cokolwiek mieć z nimi 
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wspólnego w sensie im tłumaczenia, pokazywania, 

edukowania, etc.? U nich nie działa. 100%. Spaczenie 

takie właśnie. Czyli zasadniczo wszystko i każdy jest 

skazany na porażkę w relacji z tymi upośledzonymi. 

Czy to nie jest oczywiste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 | S t r o n a  

 

 

KK – PRL – Najpiększniejsze czasy życia dziecka  

 

… ja bym wolał nie, bo nie jestem pewien tych czasów 

dziwnych i polityki wtedy, nie znam się, byłem 

dzieckiem wtedy i wolę, żeby mnie nie wiązać z 

czymkolwiek, co niepewne, tak jak Radio Wolna 

Europa – do dziś nie wiem, co to było, a dziwnie różnie 

ludzie mówią, czy opowiadali, wolę nie tykać 

niepewnych rzeczy, żeby mnie nie uznano za kogoś 

opowiadającego się za czymś, lub biorącego udział w 

czymś, czyli coś… a ja się nie znam… trudne są te 

tematy niepewne z dawnych czasów … wolę nie znać i 

nie mieć nic wspólnego, w razie czego, oczywiste… 

zawsze pozostając z szacunkiem, oczywiste… nie znam 

tematów wystarczająco, to dlatego, więc lepiej nie, 

dziękuję… oczywiste chyba to jest? Czy nie? Gdyby 

ktoś pytał: ja jestem Komunista. Urodziłem się w PRL i 

to najpiękniejsze czasy mojego życia… czyli jestem 

Komunista, proste… kto jest przeciwko, nie żyje, 100% 

guaranteed, eternally… proste. Czy coś źle rozumiem 
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historię, lub politykę? Lubię się uczyć, chętnie się 

nauczę, jak coś źle mówię, oczywiste…  
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KK – Feminizm i syjonizm – zjednoczone siły zła – 

niezła impreza 

 

Bardzo to ciekawe, aż się wystraszyłem 'feminizm i 

syjonizm' – jak to brzmi, coś straszliwie 

przerażającego… Boże Święty! Nie dość, że feministki 

traktuje się jak żydów, czyli insekty, które na pewno 

zabiją ludzi i nigdy nic nie mają dla ludzi, a jedynie jak 

insekty 'spoza świata i spoza społeczności ludzkich'  

starają się uzyskać kosztem ludzi, zwyczajnie 

pasożytując w nieskończoność, nie licząc się 100% z 

tymi, na których pasożytują – to definicyjne, to każdy 

wie, oczywiste… no i tu na dodatek nie dość, że 

feministki – które są jak żydzi (insekty) to na dodatek 

z syjonizmem, no kurde szczyt niesamowitości grozy i 

horroru… – jak w tych Bibliach, czy innych pismach 

religijnych przepowiadają, że największe siły zła będą 

się jednoczyć na całym świecie, żeby wystąpić 

przeciwko Człowiekowi… no i tu wprost piszą, no 

kurde horror nie do zaakceptowania jako coś realnego, 

a jednak piszą naprawdę… proroctwa się wypełniają? 
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Zgroza… Boże Święty… to chyba nie są żarty? 14:30 to 

powinienem zdążyć… nie wiem, jak z PKS–ami z 

Warszawy będzie, ale pewnie zdążę, chętnie 

posłucham i zobaczę z ciekawości… niesamowite… 

może coś ciekawo nowego poznam, bardzo to ciekawe 

być w bliskim kontakcie z siłami zła znanymi na całym  

świecie od zarania dziejów … ciekawe, czy prawda, czy 

tylko w pismach świętych o tym piszą? Ale to ciekawe, 

czad… muszę tam być… kosmos… pójdzie mi w 

papiery, że 'też tam byłem, kawę piłem… 

biesiadowałem'… potem nadszedł Koniec Świata… ale 

będzie czad… historia… będą w Nowych Pismach 

Świętych pisać potem… może zdążę… lubię to… 

oczywiste, lubię przygody… jak z bajek…  
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Te Panie skądś znam akurat, fajnie, nie będę się czuł 

jakiś obcy i sam zupełnie, przynajmniej coś 

rozpoznawalne tam będzie, super… ulżyło mi, że nie 

jadę w jakąś dzicz nieznaną zupełnie… 
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… pamiętam jeszcze jakąś Panią, co przez 30 minut, 

albo dłużej wylizywała jakiś pyszny talerz i banany, 

czy coś… ciągle lizała jakieś jedzenie, super film to był. 

Będzie taż tam? Genialne to było, stałem, patrzyłem i 

się cieszyłem parząc, jak Ona liże te talerze i wszystko, 

super to było. Będzie tam? 
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Fajnie. Nie za drogo trochę? PKS kosztuje 40 zł. z tego, 

co sprawdzałem? Ale może jakoś to się liczy inaczej, 

nie wiem. No nic, informacyjnie tylko. Miło. Busem 

małym musi być fajnie. Nie jest tam ciasno? Boję się 

tych busów, są wywrotne bardzo.  
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Super… jak struś Pędziwiatr pewnie… mig mig… 

ssssszuuu… straszliwie szybki był i robił językiem 

takie 'ćrlprlćrplćprl'… wilk nie mógł go złapać na 

jedzenie… to był kojot chyba, super bajka, śmieszna… 

ja nie pamiętam VIII Kongresu… chyba nie byłem. Nie 

było go w Warszawie chyba, hmm… coś mi umknęło 

chyba rok temu… 
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Fajne obrazki, bardzo lubię takie rysunki z lat 80–

tych… genialne są… może jeszcze żyją ci rysownicy 

komiksów, co wtedy rysowali, super to było, nadal jest 

fajne, bardzo nawet, trzeba to zbierać i ratować, bo to 

genialne rysunki, kurde… 
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O, widziałem dzisiaj jakąś młodą dziewczynę w 

autobusie w takich okularach, śmieszna była, fajna, 

taka młoda, jak jakaś nastolatka z czerwonymi ustami 

– szminką sobie wymalowała… śmieszne… jak jakieś 

zabawki z bajek dla dzieci, fajna, młoda była jeszcze, 

ale to też jest śmieszne, lubię to , fajne… śmieszne te 

okulary… 
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„Wagina Rebeliantka”  

 

A co to znaczy? Znowu zaczynam się bać, czy kobiety 

są niebezpieczne w dzisiejszych czasach? Ja jak myślę 

o dziewczynie, to jedynie o cyckach i reszcie, co mi się 

podoba, a potem miałbym się dowiedzieć, że to jakieś 

rebelie? No znowu mam traumę, panika!… co to jest? 

Nie chcę się bać… 
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O, byłem tu… dostałem cegiełkę 'Jestem sobą' – sam 

sobie wybrałem, żeby mi nikt nie wciskał, co nie 

byłoby odzwierciedleniem mnie, oczywiste… super, 

zostawię sobie na pamiątkę, dziękuję. Nigdy mi się nie 

zmienia, dzięki Bogu, czyli Mnie… super, lubię to, 

oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 | S t r o n a  

 

 

O byłem tu chyba, na 1, czy 2 piętrze tak było – mówili 

w sobotę o jakiejś historii z czasów pruskiej 

germanizacji, lub coś, dokładnie nie wiem, o jakiejś 

Zośce, Anieli, itp., bardzo śmieszny dowcip był, że 

kiedy ‘wróciła, jak łoś na tarło… znaczy się jak ryby… 

jak ryby, tak, łososie czyli, czy inne te, co lecą…'  

 

… normalnie padłem, genialny dowcip, czad… warto 

było to usłyszeć… he… no genialne… 

 

… chodziło o jakieś ryby z rogami chyba… fajne to 

było… może to chodziło o Tuńczyki?  
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Coś kojarzę to zdanie 'nie składamy parasolek', nie 

wiem, czy usłyszałem zaglądając do sali, czy gdzieś na 

tych ekranach przeczytałem, ale mi zostało jakoś, do 

jednej z sal nie dało się nawet ledwo co zajrzeć, przez 

drzwi ludzie w kolejkach stali, przepełniło się? Aż na 

korytarzu wszyscy się dobijali uszami i oczami i nie 

dało się, chyba to stamtąd, albo gdzieś obok 

usłyszałem to zdanie.  

 

Nie pamiętam… 

 

… dopiero w następnych salach jakichś można było 

sobie usiąść spokojnie i posłuchać coś… akurat o 

informatyce i programowaniu mówili, to nawet 

zostałem chwilę, czad… fajnie, że dziewczyny się 

starają, są odważne, bitne, zaradne i wierzą w siebie i 

przedsiębiorczo robią wszystko, że aktywnie i 

samodzielnie – fajne wrażenie odniosłem, taka sala z 

bicepsem była na ekranie. Akurat nie programuję w 

tych Javach i innych, co mówili, ale fajnie, że ktoś coś… 
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… ważne, że ludzie się starają, oczywiste, nigdy nie 

idzie na marne, oczywiste… hmm… no nie 

przeszkadzam, powodzenia, fajne wrażenie, jak się 

widzi i słyszy, że dziewczyny się starają, lubię to, 

oczywiste… no i współpracują – to było ważne i fajne, 

że wspólnie sobie radzą, starają się i współdziałają – 

fajnie było o tym widzieć i słyszeć, lubię to, oczywiste. 
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KK IX – Wolne miasta Poznań Gdańsk  

 

To dziwne, bo od jakiegoś dłuższego czasu (kilka lat 

już w sumie) – jakie dokumenty urzędowe, 

instytucjonalne, materiały szkoleniowe, oferty różnego 

rodzaju, wszystko w sumie, cokolwiek do mnie 

dochodzi, to widzę same kobiety – na prokuratorskich, 

na sądowych, na ofertowych, na każdych, wszędzie 

widzę pieczątki, albo nazwiska, czy zdjęcia, etc. –  

jedynie kobiet… jakby znikli faceci zupełnie ze 

wszystkich rejonów świata… 

 

… poza tym nikt nie zakazuje kobietom udzielania się 

publicznie, każdy ma równe prawa – w zależności od 

tematu, dziedziny, kompetencji, etc., etc. – wypowiada 

się zawsze jakaś osoba delegowana do udzielenia 

wypowiedzi – co za różnica, czy kobieta, czy 

mężczyzna – zasadniczo – udzielanie się publiczne 

wynika z funkcji pełnionych, oczywiste – a biorąc pod 

uwagę powyższe, że właściwie nigdzie nie widzę już 
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nikogo, prócz kobiet w każdej sferze życia rodzaju 

każdego – pewnie niedługo nie będzie już facetów 

nawet – tak prognozuję po tym, co mam na papierach 

od kilku lat… no więc znowu: o co tu chodzi? Dziwne… 

 

'Solidarność' to znowu mnie straszy, to bardzo zła 

rzecz, ja jestem dzieckiem z PRL, czyli komunista, 

cokolwiek z 'solidarnością' – to na pewno trzeba 

zabijać, jak kaczki, automatem bez myślenia, 

oczywiste… 

 

Gdańsk był i jest ZAWSZE regionem kryminalnym, w  

całej historii Polski i Gdańska nie było inaczej, 100% 

zawsze criminal, taka natura regionu i miasta, nie 

wolno tam nic nigdy, oczywiste, każdy wie… 

 

… no to przykre… nic nie rozumiem znowu… jak w 

Seksmisji mówił ten Pan coś podobnie… nic nie 

rozumiem, ciemność widzę, wszystko mi się pomyliło 

już… nic nie rozumiem, kurde mol… po powrocie z 
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Kongresu w Poznaniu kilka dni temu, wrzucając 

materiały przywiezione do teczek na pamiątkę, 

spojrzałem na tę cegiełkę, co dostałem 'Jestem sobą' – i 

tam jest napisane 'Wolne miasto Poznań', lub coś 

podobnego – potem sprawdzę dokładnie, ale tak mi 

coś mignęło… hmm… skojarzyło mi się z Gdańskiem… 

 

… czyli Poznań tez już 100% kryminał? JAK to 

wszystko rozumieć? Wolne miasto od czego? Od 

Polaków? Nie dajcie Bogowie… bo przyjdę, albo 

przyjadę znowu za chwilę i zrobię porządek 

osobiście… znowu nic nie rozumiem… dziwne to 

wszystko… muszę poczytać historię chyba, żeby 

wiedzieć o co chodzi, kurde mol… 
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KK – Pustki na KK i Flegamina 

 

Ja byłem, nie było pusto, bardzo dajnie było, a gdzieś 

już pisałem, że do jednej z sal nie dało się nawet 

zajrzeć, głowę można było wsadzić ledwo co przez 

inne osoby jakoś, żeby tylko wcisnąć i coś zobaczyć, ale 

nic więcej – a to tylko jedna sala – gdzie nie wszedłem 

do sali, jak w tej grze na Atari XL/XE House of Usher –  

na podstawie p. Edgara Al. Poe – obojętne jakie drzwi 

bym nie przekraczał – pełno wszystkich w każdej sali, 

inne imprezy, inne tematy, jak w tej grze właśnie… po 

korytarzu się idzie i zagląda do różnych sal, jak w tej 

piosence p. Phila Collinsa 'In the air tonight' – a w 

każdej sali nie ma gdzie usiąść … w jednej mi się udało i 

odsapnąłem trochę, uff… o programowaniu mówili, to 

przynajmniej w temacie byłem, super, lubię to, 

oczywiste… bardzo fajnie było, coś się działo aktywnie 

chociaż, widać, że pełno ludzi i wszyscy coś robią i są 

zainteresowani tym, co tam gdzieś robią, obojętne, czy 

na korytarzach, na zewnątrz przed budynkiem, w 

okolicy w Poznaniu nawet, czy w salach – wszędzie coś 
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się działo – bardzo fajne… lubię to… tych różowych 

krówek nie wziąłem na posmakunek, bo akurat coś 

nagrywali… i kazali jakiejś pani wejść na miejsce, 

zanim włączą kamery, szybko się usunąłem z widoku i 

tylko spojrzałem na te krówki odchodząc, no ale nie 

wypadało prosto w kamerze się pytać o cukierki, co by 

to było, oczywiste… no nic… dawali tam coś z liści 

marihuany nawet w pobliżu na zakręcie – fajne te listki 

są, kiedyś zobaczę z ciekawości, co można jarać tam, 

czy pić w syropkach legalnie… fajnie… 

 

… ja lubię Tusipekt i Chlorchinaldin, gdyby ktoś pytał… 

 

Pyszności… 

 

Flegamina to nie bardzo, tylko jak chory jestem, to tak, 

a tak to nie… 
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Też się cieszę, że udało mi się być. Udało mi się 

chociaż z bliska zobaczyć znane dość osoby z kręgów 

Kongresu Kobiet, fajnie, przynajmniej mi zostanie na 

zawsze. Miło. Cieszę się, że nikt mnie nie ścigał, nie 

chciał poszczuć, ani nic, było miło, sympatycznie, 

wszystko super… dziękuję, że żyję, jako samiec, bardzo 

się cieszę, że mogłem być, zobaczyć, posłuchać, 

dowiedzieć się dużo i wrócić … żywy. Zobaczymy za 

rok, kto nie ryzykuje, ten nie ma radości, oczywiste.  

 

Do siego roku. 

 

Powodzenia w planach dobrych.  

 

Hej. 

 

[Ja] 
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DS`. czyli. 
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KK IX – Do zobaczenia za rok 

 

Byłem, ale jeszcze się boję klikać 'lubię' bez spojrzenia 

dokładniejszego – zależy zawsze co, żeby potem mnie 

ktoś nie osądzał nieprawidłowo i musiałbym się 

tłumaczyć, wolę nie, tłumaczenia męczą, nie lubię tego, 

oczywiste… muszę się zapoznać chyba wreszcie lepiej 

z tym wszystkim, bo w sumie nie wiem nawet co tam 

się robi i w jakim celu konkretnie, nie jest to wszystko 

jasne do końca, czasem dziwne… zobaczę za rok, na 

razie nie przeszkadzam, jedynie to, co 

skomentowałem, to moje, reszta nie wiem, zobaczę, 

przyjdzie czas. Zawsze powodzenia w celach dobrych, 

oczywiste. Kiedyś przejrzę szczegóły, żeby znów 

skomentować ewentualnie… ok. Fajnie było w każdym 

razie, bardzo lubię dziewczyny, stąd się interesuję… 

oczywiste… może kiedyś będzie Seksmisja na Ziemi, to 

mam nadzieję być nie zabity, nie naturalizowany, 

chętnie przejmę władzę i poprowadzę świat kobiet do 

szczęśliwego raju ze mną jako Ich Ekscelencją, 

oczywiste… mój raj to raj kobiet, oczywistości… no nic, 
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jeszcze zobaczymy, na razie tylko gościnnie co rok 

przeglądam. Powodzenia. Uciekam, nie przeszkadzam 

więcej, dzięki za możliwość bycia i przejrzenia co i 

jak… do zobaczenia za rok. Hej.  
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