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Dzień dobry, jestem chłopakiem, ale lubię tylko dziewczyny. 

 

Bardzo lubię lesbijki, w szczególności nawet, bo wtedy jest 

dużo dziewczyn od razu i na dodatek jeszcze się kochają i 

lubią bardzo, więc to jak w raju, jak dla mnie, no i nie wiem, 

czy tu wolno, ale zawsze tłumaczę się jak niniejszym, jakby 

co, czyli mówię prawdę.  

 

No i teraz nie wiem, zależy, czy dziewczyny mnie lubią, czy 

nie, oczywiste… jestem dobry i nigdy nikogo nie krzywdzę, a 

wręcz przeciwnie, a szczególnie nie mógłbym skrzywdzić 

dziewczyny, bo akurat najbardziej lubię na świecie 

dziewczyny, więc to oczywiste…  

 

… no i właśnie… no to nie wiem, dopóki mnie ktoś nie 

wyrzuci, to bym sobie pooglądał i nawet mogę porozmawiać, 

bardzo lubię rozmawiać… i wszystko nawet, ale z 

dziewczynami tylko, oczywiste… no nic, zobaczymy, może 

mnie nie wyrzucą… dzień dobry, ja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesgo - grupa singielek. 

 

Dzień dobry, dołączam się do grupy, bo skoro tu są singielki, 

to super, bo wtedy jest w ogóle cokolwiek robić i o  

czymkolwiek, oczywiste. 

 

Z mężatkami i zajętymi nie wolno, oczywiste, żeby komuś nie 

psuć, czy nie burzyć czegokolwiek, oczywistości. No to tu 

chyba mogę? 

 

Mam nadzieję, jak nie, to się wypiszę, ale przynajmniej 

zobaczę. 

 

Ja lubię wszystkie dziewczyny, jakby co, jak któraś jest ze 

mną w związku, czy koleżanką, to ja jestem wolny zawsze, 

tak jak moja partnerka / koleżanka, oczywiste. 

 

Dopóki można razem coś skorzystać, to super, a jak już nie, 

no to super… męczenie się to najgorsza zagłada zawsze, jak 

samobójstwo w torturach rozłożone w czasie do tego, czyli 

choroba samobójcza śmiertelna gwarantowana długo 

trwająca na dodatek jakaś by to była, oczywiste, a ja 

nienawidzę się męczyć, ani bólu, etc., wolę przyjemności i 

jedynie, najlepiej wiecznie, oczywiste. 

 

OK. To się przedstawiłem. 

 

Nie będę przeszkadzał, dopiero poznaję. 

 

Dzięki. Ja. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Po ostatnich komentarzach do tego, co tu znalazłem 

(artykuły, komiksy, listy, porady, grupy, etc.) pięknie mi się 

wyklarowała cała moja przyszłość na tej planecie. 

 

Wcześniej nie było tak łatwo widzieć świata i swojej 

przyszłości, dopóki tego nie opisałem w konkretnych 

tematach, które akurat zauważyłem… i teraz doszedłem do 

wniosku, że dzięki temu wszystko mam proste w życiu już na 

wieczność teraz… nie muszę już myśleć za dużo, ani nic… 

proste, tylko zrobić i jestem szczęśliwy w raju wymarzonym, 

wiecznym nawet… czad… lubię to. 

 

Reszta to pewnie szczegóły, które jedynie wynikają z 

podstaw już ustalonych prostych i gotowych, tak mi się 

wnioskuje… hmm… 

 

… zastanawiam się, jakie to muszą być przyjemności, kiedy 

moje żony będą musiały dzielić się mną z moimi 

dziewczynami i przyjaciółkami, koleżankami, innymi 

znajomymi dziewczynami, lesbijkami, etc., etc., i nie będą 

miały nic do gadania, zupełnie… 

 

Jakie to super marzenie mi się wydaje, że będzie realne już 

niedługo, że wszystkie moje żony nie będą mogły nic 

poradzić i będą musiały akceptować fakt, że mam bardzo 

wiele dziewczyn. 

 

Będą mogły sobie popatrzeć czasem, jeśli chcą, będą mogły 

brać udział nawet, jeśli mi będzie pasowało i im pozwolę, 

zobaczymy… 

 



 

 

… w każdym razie, co by nie było, każda z nich musi mieć już 

na wieczność świadomość, że mam wiele dziewczyn i każdą 

kocham tak samo ostatecznie i nieskończenie, jak każdą 

jedną, w tym każdą moją żonę i wszystkie razem nawet, 

oczywiste… no to musi być dopiero przyjemność, widzieć jak 

muszą być szczęśliwe, że ich mąż ma tyle kochanek, Boże… 

ale to genialny plan raju… teraz już na pewno nie 

zrezygnuję… Amen. Ja. DS`. czyli. 

 

Zrobię sobie sygnaturkę DS`. i będę oznaczał moje żony i 

kochanki i znajome, wszystkie moje, żeby wiedziały i żebym 

ja wiedział, czyje są, proste… 

 

 

Muszę zebrać sobie miliony dziewczyn… i pokazać moim 

żonom… żeby wiedziały… ale to będzie raj, Boże Święty… od 

razu mam wizje, jak o tym myślę i ekstazy… zostanę 

duchownym chyba… 

 

Boże… czy może istnieć inny raj niż ten, który jest moim 

marzeniem?  

 

Hmm… nie chcę nawet innych, oczywiste… muszę zrobić 

własny.  

 

Zdecydowałem. AmenDS`. Ja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Listy - o poznaniu i rozstaniach. 

 

Jaki piękny list, czyta się jak przerażającą opowieść o miłości 

już od początku, bo czytając nie wiedziałem, czy od razu 

wszystko gruz, i jak… potem niespodzianka, aż się 

ucieszyłem, że wszystko dobrze, bo mój tok myślenia szedł 

trochę inaczej, czytając, myśląc byłem przygotowany na inną 

kolej rzeczy, czekając w przerażeniu, żeby się nie zdarzyło, a 

czytając dalej okazuje się, że to pozytywna droga opisana, a 

nie tragedia jakaś i aż się cieszę - od dziecka tak miałem, jak 

oglądałem coś w telewizji, to bałem się patrząc, czy wszystko 

się uda i to był zawsze strach i chyba mi tak zostało, jak 

widać… 

 

… na przykład w Sopocie, czy w Opolu, inne jakieś show, 

które były na żywo i ktoś musiał się zaprezentować, to 

zawsze się bałem, żeby tylko się udało, i to największe 

szczęście było moje, kiedy oglądałem telewizję, kiedy 

mogłem oddychać, że wszystko poszło dobrze… 

 

… no i w tym liście mi się nawróciło to z dzieciństwa jakoś, 

jak czytałem… niespodziewane, inaczej, niż się myśli, 

czytając… 

 

… i w sumie teraz odwrócone coś mi wyszło do myślenia… 

hmm… 

 

… może nie ta droga analizy, inaczej… inny wątek / aspekt 

lepiej:  

 



 

 

… albo osoby są za młode, więc to oczywiste, że po kilku 

spotkaniach wszystko mija i dopiero widzi się zwyczajnie, 

więc dopiero można myśleć prawidłowo i realnie… 

 

… najważniejsze, warto wiedzieć przy pierwszych 

spotkaniach w życiu tego typu, że 'randka prawdziwa'… a 

potem coś więcej się udaje, no to to wydaje się, że udało się 

w życiu coś i teraz już koniec… i zaczyna się myślenie… a to 

tylko jedna przygoda, która się wydarzyła i działa w czasie, 

zapisała się jaka była z efektami wszystkimi, czyli z wiedzą, 

doświadczeniem, etc., i wszystko realne, a nie w marzeniach 

tylko… no i teraz real… bo trzeba do przodu… i tak zaczyna 

się dorośleć właśnie… 

 

… etap w tej opowieści jest dokładnie taki sam (tak samo 

działający, w tym znaczeniu taki sam), jak etap pierwszego 

spotkania i pierwszego partnerstwa w życiu (pierwszy 

chłopak, pierwsza dziewczyna)… kiedy ten etap się przejdzie 

w realu, okazuje się, że można w rzeczywistości mieć 

chłopaka / dziewczynę, a nie w myślach tylko, marząc… no i 

to jest etap… 

 

… potem w pierwszym związku tego typu, czy przyjaźni, 

etapy są dokładnie tak samo trudne, jak 'pierwszy raz'… ale 

zapomina się o tym dość często będąc w 'przygodzie / 

historii’ aktualnej… no i właśnie… nie może być ciekawego 

ciągu dalszego życia i nowych historii, starając się ciągnąć 

coś 'jedno' aktualne non-stop… 

 

… każda zmiana życia jest jak trauma, oczywiste… tak samo 

pierwsza szkoła, pierwsze studia, pierwsze znajomości, 

pierwsze rzucania się, rozstania, wszystko… jak się wszystko 



 

 

w życiu przejdzie, to ma się własne doświadczenie, proste… i 

się wie… 

 

… jak się nie próbuje, to tak się ciągnie, aż do zagłady zawsze, 

że dłużej się nie da, ale po co czekać, żeby wyskoczyć z 

pociągu w ostatniej sekundzie przed kraksą, trzeba wysiadać 

spokojnie na stacji przed ostatnim kursem (najbliższym) 

zderzeniem… 

 

… trzeba wiedzieć samemu zawsze, żeby bezpiecznie i 

zdrowo iść z życiem własnym i nie zostawiać innych w 

potrzasku, lub kraksie… no każdy sam musi wiedzieć, 

oczywiste… 

 

… na siłę nigdy nic nie wolno, oczywiste… a szantaże i tym 

podobne, to nie wolno, oczywiste… negocjacje zawsze są 

najlepsze… i prosto mówiona prawda… i to wystarcza i 

proste… 

 

… i można iść do przodu - to ogólne zasady dobre proste i 

działające zawsze dobrze, oczywiste… 

 

… trudna to jest sytuacja, bo na dodatek osoby znają się 

podobno stąd… 

 

… a mnie najbardziej podobało się, że tak można się spotkać i 

od razu być zadowolonym wzajemnie, kurde, jakie to fajne, 

jak marzenia jakieś… jak w bajce… raczej jak się nie widziało 

nigdy drugiej osoby, to pewnie trauma musi być zasadniczo 

jakaś, tak mi się zdaje… hmm… 

 

… i potem tragedia, nie wiadomo co powiedzieć, co robić, 

kurde, jak samobójstwo, a żeby nie urazić, nie wiadomo, no 



 

 

kurde trauma straszliwa, oczywiste… i trzeba się starać jakoś 

z tego wyjść potem, ciężka praca i smutna zawsze, 

oczywiste… 

 

… bardzo mi się spodobał w tej opowieści opis osoby, że 

jednocześnie mądra i kobieca i to wszystko, co jest jak 

marzenie, że nie ławo takie coś spotkać, że kurde, jak w 

filmach pokazują czasem, że można sobie patrzeć tylko… 

ech… o takie warto się starać, aż do śmierci nawet własnej, 

że człowiek świat cały rozwali, albo zdobędzie, wszystko i 

cokolwiek i ile trzeba, żeby tylko… 

 

… no nic, idę stąd… nie wiem, jak się pomaga w takich 

sytuacjach, każdy musi sam, oczywiste… nie wolno kłamać i 

to wystarcza, żeby móc oddychać i spać spokojnie i mieć 

czyste sumienie, wypłakać się, potem przeprosić i pogadać, 

czy wszystko w porządku… i czy jest ok… i można dalej 

osobno już się starać, czyli wszyscy żyją i super… 

 

… i zawsze zostają przyjaźnie na zawsze potem, mimo, że po 

rozstaniu… jak tak wolę zawsze, że nigdy w sumie nic nie 

tracę i nikogo nie zostawiam w kraksie, to ważne, 

oczywiste… i wszyscy szczęśliwi… 

 

… ok. Nagadałem się… 

 

… idę, nie wiem, co mnie nakręciło, żeby opowiadać, to 

proste rzeczy są jakieś chyba, to jest dla nastolatek? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Superlesba - comic - comment - 7. 

 

W tym odcinku znowu dwie historie istotne, dwa wątki: 

 

1. Samotność tragiczna, że świat człowiekowi znika od razu i 

nie ma po co żyć, jedynie ze strachem myśląc o całej 

przyszłości pustej - była w poprzednim odcinku. Teraz ta 

dziewczyna, dzięki temu, że na co dzień ma gdzie iść i być na 

co dzień z ludźmi, przeżyła i może zapomnieć o 

samobójstwie, bo musi szkołę najpierw skończyć i gdyby 

poszła jak wagabund na wagary i zaczęła się włóczyć, to 

pewnie nie wiadomo… aby do przodu i by ją przywieźli 

policjanci, albo musiałaby zdecydować się na tułaczkę 

wieczną, jeśli była już dorosła, aż by znalazła nowe miejsce i 

środowisko gdzieś po drodze, albo jakieś drzewo - zawsze 

trzeba mieć sznurówki, pasek, albo jakiś sposób na 

samobójstwo, w razie czego, oczywiste - zawsze przy sobie, 

oczywiste. 

 

A dzięki temu, że znowu poszła do szkoły mogła na bieżąco 

regulować sobie mózg naturalnie, jak od dziecka pewnie i 

całe życie, czyli zwyczajnie i codziennie naturalnie, a nie 

szokiem… czyli OK, nawet słonecznie jest w szkole, 

oczywiste… można wrócić do codziennych spraw ważnych 

tragicznych, jak co dzień, super czyli, da się żyć i planować 

dalej i myśleć, co dalej teraz… 

 

… można na przykład zacząć starać się o powrót przyjaźni 

tej, która już nie potrzebuje, bo przecież ma chłopaka, 

oczywiste… nie może myśleć o koleżance, bo by jej to 

przeszkadzało, szczególnie, że nie byłoby wspólnych 

tematów w kwestiach nowych w życiu, więc raczej na odrzut 



 

 

znajomość, bo bez sensu by to było i ciążyło tylko, 

oczywiste… same tragedie by były zbędne i męczące, 

oczywiste… a ta teraz zaczyna robić nowe schizy i się starać, 

co właśnie jest niepotrzebne… i denerwuje, a do tego robi żal 

koleżance, bo koleżanka nie wie, jak powiedzieć, żeby 

znalazła sobie inne koleżanki, albo chłopaka, albo tematy, nie 

wiadomo, oczywiste i nie męczyła jej głupotami, oczywiste… 

 

No i drugi wątek: 

 

2. Walentynki to miła rzecz, ja też zawsze wysyłałem do 

wielu różnych koleżanek, w zależności, w jakiej grupie 

akurat się obracałem, oczywiste… pojedynczo, grupowo, 

wszystko zależy, oczywiste, aby to miało sens, oczywiste, no 

przecież nie można robić z siebie idioty, każdy wie sam 

komu może, a komu nie i jak to będzie przyjęte i po co w 

ogóle, etc., oczywiste… 

 

… ale tu było to chyba dziwne, jak widać… niespotykane 

coś… dziewczyny chyba tak mają, że tak, czy inaczej robią 

sobie takie prezenty i żyją zawsze inaczej niż chłopaki, gdyby 

chłopak wysłał chłopakowi, znaczy, że jest czubek, albo 

pedałem i trzeba zgłosić do dyrektorki, albo 

wychowawczyni, że psychiczny w klasie, czyli czubek 

niebezpieczny, oczywiste… 

 

… ale dziewczyny kiedy sobie wysyłają, no to wiedzą co 

robią… i to zawsze najwyżej śmiechem się kończy, a one 

najwyżej mogą płakać rozżalone, że ktoś się śmieje… ale też 

zawsze zależy, każda wie w jakim znaczeniu dostaje , lub 

wysyła i to jest naturalne… hmm… 

 



 

 

… a tu chyba została uznana za lesbijkę i teraz będą patrzeć 

jak na inną, nienormalną, więc znaczy, że to klasa szkoły 

średniej jakaś, albo podstawówka dziwna, marginesowa… bo 

w przedszkolu byłoby to zwyczajne, śmieszne najwyżej, 

zawsze zależy, oczywiste… w podstawówce też zależy 

właśnie jak grupa się zna i co wie o sobie co robi każdy i po 

co, więc znów zależy… w szkole średniej to już by było, że 

lesbijki i nie da się uciec, bo tu się nie robi takich rzeczy, 

chyba, że dla żartu, ale wtedy wszyscy się śmieją że śmieszny 

żart i zostaje trauma na wieki potem do wspominania 

śmieszna… wszystko zależy zawsze, oczywiste… nie łatwo 

umieć, oczywiste. Czasem może wyjść trauma debilizmu, jak 

ktoś się stara, a nie wychodzi, oczywiste - i też wspomina się 

przez wieki potem, oczywiste… albo sznurówki i najbliższe 

drzewo, proste, oczywiste… i po kłopocie… 

 

… hmm… a tu chyba jest klasa marginesowa, niższe klasy 

społeczne, bo takie rzeczy stają się ważnym wydarzeniem 

POWAŻNYM - po tym rozpoznaje się margines społeczny i 

osoby z niższych warstw, nieświadome i nieedukowane 

cywilizacyjnie, społecznie, etc. - że rożne proste wydarzenia 

nieistotne, dla nich (z marginesu) stają się olbrzymią traumą 

wiekową, nawet jak koniec świata… typowe dla marginesu… 

no tak już jest… nie da się oszukać… nie da się udawać, że nie 

jest się z marginesu, bo jakiekolwiek 'sceny, gesty, 

zachowania', etc. - jedynie zawsze potwierdzają, oczywiste… 

=> dla marginesu edukacyjno społecznego rzeczy proste NIE 

SĄ naturalne po prostu, a bardzo istotne życiowo, to stąd, że 

takie osoby dopiero się UCZĄ… i nie ma szans tego zmienić… 

no tak już jest… OK. To tyle o tym odcinku… po weekendzie 

następny, fajne, ciekawe, podoba mi się ta opowieść… bardzo 

ciekawa… 

 



 

 

(a propos różnicy w odbiorze i analizie zdarzeń przez osoby 

z marginesu, lub z inteligencji: warto wiedzieć jakie są 

różnice… bo z drugiej strony, dla marginesu intelektualnego 

żadne, każde, jakiekolwiek i dowolne i wszystkie w sumie 

zdarzenia, jakie mogłyby zaistnieć są 'normalką' w sumie - to 

właśnie też świadczy, że zawsze niebezpieczne i skazane na 

zagładę środowisko, oczywiste…) - warto znać różnicę, to 

zawsze się wie i widzi, oczywiste. 

 

 

… zarówno ta 'hi hi' i ta druga przerażona - reagują tak, jak 

opisane wyżej - że to nieświadome środowisko jakieś chyba, 

marginesowe intelektualnie chyba? Reakcje są dowolne, jak 

widać, jednych śmieszy 'hi hi' w skryciu, drugich oburza, 

następni mają traumę, szoki, inne reakcje, nawet 

administracyjne i policyjne, sądowe łącznie z powstaniem 

warszawskim i śmiercią milionów i zagładą warszawy za 

debilizm grupy upośledzonych umysłowo, debilnych kaczek, 

oczywiste… - typowy przykład… ale to dla nich WAŻNE… 

śmieszne, no nie? He… no taki świat i uspośledzeńce 

właśnie…  

 

… typowe i znane od wieków, oczywiste… chociaż reakcje 

spontaniczne nie zawsze idą z jakimikolwiek zarzutami 

poważnymi najczęściej - kwestia chwilowego szoku i reakcji 

wielu hurtem różnych - potem i tak nie ma znaczenia, 

oczywiste - wtedy środowisko jest w miarę inteligentne, bo 

nie zostają im szoki, jak opisane wyżej przykładowe… a 

czasem niektórzy idą od razu masami na poważnie w bój! za 

naszą i waszą krew i za cokolwiek, bez znaczenia, ale to 

ważne, aż po śmierć i krew i każdy kamień obojętne czyj, 

oczywiste - typowe, znane i oczywiste wszystko… fajne… 

ciekawy komiks, lubię go… 



 

 

 

Superlesba odc. 10 - comment. 

 

Trudno wiedzieć, o co chodzi. Czemu ta kobieta na 

pierwszym obrazku krzyczy ‘Do Dyrektora!’? Myślałem, że to 

jakaś nauczycielka w szkole, a potem wychodzi, że to jakaś 

uczennica. Jeśli to uczennica, to każda, która tak się 

zachowuje, że współpracuje z nauczycielstwem i 

dyrektorstwem, etc., w kwestii donoszenia, jest skazana na 

zagładę, a nawet śmierć od scyzoryka po godzinach, jak żydzi 

i donosiciele, etc. Oczywiste. Czegoś tu nie rozumiem. (?) 

 

 

… a, już chyba wiem, ten chłopa z ‘L' na koszulce, to była 

dziewczyna? I była łobuzem razem z grupą chłopaków 

podobnych do niej? To jej mama ma rację… nic z niej nie 

wyrośnie, oprócz łobuz bez wykształcenia i bez przyszłości,  

oczywiste… strasznie zawsze boję się takich środowisk…  

 

… została mi trauma z Paryża kiedyś z wycieczki, że byłem w 

jakiejś knajpie po drodze, wieczorem, żeby odpocząć i zjeść 

coś i w tej knajpie był telewizor i puszczali Hip-Hop… 

poczułem się jak w środowisku marginesu społecznego i 

strach od razu, ale nie, że ktoś mnie pobije, tylko gorszy 

strach, inny, filozoficzno - życiowy jakiś, dużo gorszy i 

głębszy strach… 

 

… jakbym stracił poczucie swojego życia własnego i wszedł 

w środowisko marginesu, które skazane jest na zagładę i 

poczułem się, jakbym miał umrzeć za kilka chwil , lub dni, jak 

koniec mojego życia… takie uczucie jedynie z powodu jakiejś 

piosenki i teledysku z hip-hopu francuskiego akurat wtedy, 

podczas jedzenia w jakiejś knajpie… 



 

 

 

… to najgorsza trauma, jaka mnie spotkała w życiu, że 

zacząłem bać się o sens życia i przyszłość, jakbym miał 

umrzeć i koniec… taki klimat… kurde, straszne to jest… 

szybko zjadłem i uciekałem do cywilizacji, żeby mnie nie 

zabiło tam i nie wciągnęło na dno jakoś, że bym umarł w 

myślach… aż odruchowo zacząłem sprawdzać kieszenie, czy 

nie zgubiłem pieniędzy na przeżycie i ucieczkę… 

 

… straszne to było i zostało mi na zawsze, że trzeba unikać 

takich środowisk, żeby nie umrzeć duchowo, umysłowo i 

zupełnie w każdym aspekcie, od razu jak strzał… i to w kilka 

chwil… 

 

… tak mi się skojarzyło trochę, bardzo boję się środowisk 

marginesowych, u nich zawsze jest śmierć 'za chwilę' - w 

każdej chwili non-stop, aż do śmierci za chwilę i tak całe 

życie do śmierci non-stop… 

 

… hmm… straszne to jest… znikają plany człowieka, 

przyszłość, życie własne, sens życia, wszystko, cały świat 

znika, kiedy się wejdzie w środowisko ludzi z ulicy… od razu 

śmierć, stąd taki strach traumatyczny od razu, bo to tak 

działa… kurde… 

 

… ciekawe, czy ta dziewczyna z 'L'-ką jeszcze żyje… pewnie 

w slamsach i nie ma przyszłości… robiąc coś, cokolwiek 

codziennie, żeby przeżyć i z kimś pokląć i znajomych mieć, 

którzy też codziennie mogą umrzeć, więc w sumie bez 

znaczenia, następny pogrzeb, następny pogrzeb, następny, 

takie życie, oczywiste… straszny świat… nie ma przyszłości, 

ani nic… 

 



 

 

 

Superlseba komiks odc 8. 

 

Dwie rzeczy są ważne w tej historyjce: straszliwa tragedia to 

jest zawsze, kiedy ulubiona koleżanka ma nagle chłopaka i 

informuje o tym, lub widać, że ma, a nawet na dodatek 

nikomu się nie przyznała - to jak śmierć całego życia od razu 

w miejscu i koniec świata, jedynie samobójstwo, oczywiste. 

 

Hmm… a druga rzecz ważne, no ta dziewczyna męska jest 

jakaś psychiczna, sama sobie robi na złość odwrotnie, jakby 

miała jakieś objawy autodestrukcji na skutek robienia na 

złość całemu światu… zamiast popełnić samobójstwo, woli 

robić sceny przeciwne sobie, zamiast zabić się od razu… czyli 

jednak zależy jej na przeżyciu, no to przynajmniej tyle… musi 

być silna… myśleć i nie dawać się… na pewno coś wymyśli, 

zobaczymy… jutro przejrzę następny odcinek, fajne , 

zaczynam to lubić, biedna jest ta młoda pani, co chce być 

męska na złość… im bardziej jej coś nie wychodzi, tym 

bardziej chce być męska jeszcze bardziej, aż kiedyś zostanie 

facetem pewnie, a potem stwierdzi, że już jej się odechciało, 

zabiła wszystkich, teraz może wrócić do dziewczyństwa i jej 

się cofnie 100% w drugą stronę, czyli z superfaceta zostanie 

superkobietą, zobaczymy… to jest baśń? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesgo - comment - psychotest. 

 

Nie wiem, czy tu wolno komentować, ale te wszystkie punkty 

wymienione w tym teście to właśnie elementy, które trzeba 

przepracować zawsze delikatnie tak, żeby znikły, a 

partnerka nawet nie zauważyła, to jest luks wtedy i wtedy 

jest super ok 100% wszystko, tylko że żeby to się udało, 

trzeba być bardzo silnym samodzielnie w kwestii 

cierpliwości, w kwestiach psychologicznych własnych , oraz 

w umiejętnościach filozoficzno-negocjacyjnych, w każdym 

razie w skrócie: jak się wie jak, to te punkty przerabiają się w 

trakcie trwania relacji na znikające, lub akceptowane jako 

'śmieszne znane' i potem wszystko idzie samo prawidłowo, 

kiedy już się zna drugą osobę 'bo już taka jest' (i śmiech) - 

oczywiście nie wolno, bo druga osoba by się mogła obrazić (i 

znowu śmiech za minę / foch z ukosa, czy ktoś się nie 

uśmiecha aby przypadkiem coś…) i lepiej już wtedy 

uważać… no i tak jakoś, aby miarki nie przeciągnąć, bo wtedy 

się sypie - stąd to bardzo przyjemna, ciężka i dobra praca, jak 

komuś zależy, oczywiste. Ja lubię akurat, to moja radość w 

każdym związku. Bardzo lubię to. Im gorsza dziewczyna, tym 

więcej przyjemności mam z tego, genialna robota wtedy jest, 

ech… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plucie - comment Superlesba odc 09. 

 

 

Fajna jest ta dziewczyna z ‘L’ z tym balonem, strasznie 

seksualnie wygląda, lubi dmuchać, bardzo mi się podoba… 

mogłaby łykać kondomy… albo dmuchać… czad… umie pluć, 

no genialne… ja też zawsze pluję jak gdzieś idę, non stop 

prawie, oczywiste… przez całą drogę, jedynie pluję, 

oczywistości, od dziecka tak mam, dzięki temu nic mi nie 

przeszkadza w buzi i w mózgu, inaczej bym rzygał, 

oczywiste… 

 

 

Gdyby ktoś pytał czemu od dziecka pluję ciągle non stop 

zawsze, to dlatego, że jak mi się ślina zbiera do wyplucia… z 

reguły jak coś obrzydliwego jest w okolicy i mi się rzuca 

podświadomie nawet jedynie na mózg, nawet nie muszę 

widzieć świadomie patrząc, oczywiste… najczęściej pluję i 

bekam i rzygam od pedałów, żydów, oszukańców, innych 

nienormalnych i obrzydliwych, zawsze od razu pluję, 

automatycznie, czyli stąd od dziecka non stop zawsze, gdzie 

bym nie szedł, oczywiste… no i tak już mam, jakoś mi nie 

przechodzi, wszystko jest zawsze zaplute gdzie ja jestem 

akurat, oczywiste… inny rodzaj plucia, to inne sprawy, to nie 

trzeba tutaj, żeby sobie nie ‘zabrudzić’ tego drugiego plucia, 

które akurat lubię… tfu… na samą myśl od razu musiałem 

wypluć – właśnie tak to działa u mnie… jak coś obrzydliwe 

nawet pomyślę jedynie, to od razu pluję… tfu… znowu muszę 

pluć, muszę iść do łazienki, przepraszam… w domu, albo w 

miejscach kulturalnych lub publicznych staram się nie 

zapluwać, bo by mnie wyrzucili za drzwi, oczywiste… jedynie 



 

 

do umywalki, non stop chodzę do umywalki… co chwilę… 

oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tak, dołączam się potwierdzając, że to prawda, do słów 

osoby komentującej wyżej, chociaż z tą 'trudnością' to nie 

wiem akurat, w jakim sensie temat jest niby trudny? 

Społecznie może, ogólnie filozoficznie? Bo dla osób, które są 

w takich związkach, sprawa wydaje się prosta, oczywiste… 

kontrowersyjny temat? Tak samo, jak z tą 'trudnością' - 

pewnie chodzi o filozoficzne ogólne spojrzenie na temat, 

każda rzecz, zjawisko, temat, cokolwiek i wszystko na 

świecie jest kontrowersyjne, bo ile oceniających myślących 

samodzielnie na dany temat, tyle wersji, oczywiste… ja 

akurat zawsze jestem za tym, żeby jedynie nie przeszkadzać 

innym, to ma się zawsze 100% wolność własną zachowaną i 

bezpieczną, jak przynależna każdemu, każdy ma tak samo 

dane z natury i z praw dowolnych, że jest indywidualnym 

'czymś', co jest i musi walczyć zawsze i do końca o swoją 

wolność, gdyby ktokolwiek ją chciał naruszać jakkolwiek, 

oczywiste. I to się tyczy każdego i wszystkiego, oczywiste. 

Czyli wystarczy nie naruszać zawsze czyjejś wolności i 

samodzielności we wszystkim, co możliwe i ma się to samo 

zawsze u siebie i tego się broni, zawsze i do końca, 

oczywiste… co sądzą inni, to zawsze jedynie 'innych', nie 

własne, oczywiste, więc zupełnie poza zainteresowaniem 

czyimkolwiek, oczywistości… 

 

… jeszcze dopiszę w temacie bardziej, konkretnie, niż ogólnie 

tylko filozoficznie jak jest… ja akurat mam zawsze marzenie 

to samo niezmienne, od urodzenia, od dziecka, zawsze i 

wiecznie: mieć pełno dziewczyn, miliony, albo miliardy, albo 

więcej, żyć sobie wiecznie szczęśliwy jak w raju i móc się ze 

wszystkimi moimi dziewczynami kochać i żyć sobie i 

wszyscy żebyśmy byli szczęśliwi… i tak wiecznie już… nie 

nudząc się, poznając świat, nie robiąc nic nawet, obojętne w 



 

 

wieczności, oczywiste… no i to byłoby życie dopiero, raj 

prawdziwy, oczywiste… może kiedyś się uda, zobaczymy… 

na razie marzenie, może kiedyś się spełni? Nie tracę nadziei, 

aż do śmierci, oczywiste… po śmierci też będę o to samo 

pytał tam, gdzie pójdę, oczywiste… jedynie o to, proste… 

oczywiste… reszta to nie moje sprawy, broń Boże nawet, czy 

bogowie, obojętne, oczywiste… każdy ma swoje marzenia, 

oczywiste… reszta nie ważna, same oczywistości, 

oczywiste… 

 

Lesgo - comment - miłość na odległość 

 

Ja mam takie cierpienie zawsze ze wszystkimi 

dziewczynami, które poznam, a które mi się podobają i 

chciałbym je mieć dla siebie, nawet jak oglądam na 

Internecie, w telewizji, w gazetach, gdziekolwiek - jak 

zobaczę ładna dziewczynę, to od razu czuję cierpienie, że nie 

mogę nawet z nią porozmawiać, a na dodatek nawet ona 

mnie nie zna i nic… po prostu za każdym razem chce mi się 

popełnić samobójstwo, zawsze, kiedy widzę jakąś ładną 

dziewczynę, bo na pewno nic nie będę miał z nią wspólnego i 

to od razu samobójstwo, oczywiste… potem nie mogę 

zapomnieć i szukam następnych, a potem mam same traumy 

i nie chcę już żyć potem i jedynie o samobójstwie potem 

myślę, żeby się uwolnić od cierpienia… ale mówię sobie, że 

muszę być silny i przetrwać i na pewno kiedyś znajdę taką, z 

która będę mógł się kochać i ona będzie mnie nawet znała i 

mogła ze mną rozmawiać i w ogóle, wszystko… no to by było 

marzenie, nie musieć mieć dziewczyn na odległość, kurde, 

jak raj… zawsze mam marzenie to samo jedynie w moim 

życiu, inne są nieważne, oczywiste… aż do śmierci, że kiedyś 

mi się uda… potem mogę umrzeć… na pewno mi się uda, 



 

 

dopóki nie umrę będę szukał… aż umrę… to jedyny cel do 

śmierci… reszta szmelc, oczywiste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Superlesba – comment 

 

Ale to śmieszne, jak z jakiejś komedii amerykańskiej typu 

Johny Bravo, he… ja inaczej widzę lesbijki, myślałem, że 

lesbijki to dziewczyny, które lubią się kochać ze sobą, stąd 

zawsze bardzo lubiłem filmy pornograficzne z lesbijkami, 

czy samymi dziewczynami, bo to coś innego niż normalny 

pornos, oczywiste…  

 

… potem już po latach zakochałem się tak w lesbijkach, że 

najbardziej na świecie lubię tylko lesbijki już teraz w sumie… 

chyba… no bo tyle dziewczyn na raz, nikt mi nie przeszkadza 

w pornosie, mogę oglądać to, co kocham, no kurde genialne, 

oczywiste… ale tu pokazują jakieś inne rodzaje, jakieś 

straszne morderczynie, albo coś… ja inaczej myślałem o 

lesbijkach, że to są dziewczyny, które lubią się kochać na 

wzajem i nie potrzebny im facet… a teraz nie wiem, źle coś 

chyba rozumiałem… nie znam się na tym w sumie, mnie 

interesują tylko pornosy i miłość, oczywiste… reszta to nie 

wiem, bo to nie związane chyba, chodzi mi o dziewczyny 

tylko, że bardzo lubię, oczywiste… jak się kochają, no to ja 

lubię, oczywiste… nawet zdjęcia z gołymi dziewczynami, 

wszystko, ale to musi mieć seks i miłość, oczywiste, a tu 

jakiegoś wystrzyżonego potwora pokazują. Co to jest? Jak to 

się ma do lesbijek? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Superlesba odc. 11 

 

Super historia, kojarzą mi się takie czarownice z czarnymi 

paznokciami i czarnymi włosami i ustami malowanymi na 

krwisto czerwono, z jakichś piosenek starych znanych, a do 

tego super laska genialna, czarownica, co odpoczywała sobie 

wylegując się na płytach grobowych na cmentarzach, w Blair 

Witch Project 2 - genialny film, pełno super lasek tam było, 

czad… uwielbiam takie historie i klimaty… te wiedźmy 

wiedzą, co dobre, bardzo je lubię, znam się na tym też, jestem 

szefem najwyższym istniejącym wiedźm na całym świecie, to 

dlatego… ale to tylko skojarzenie chwilowe, jak przeglądam 

komiks… ja też jestem komunistą, ale nie politycznym, raczej 

życiowym, czyli jestem normalny człowiek co widzi świat 

prosto, zwyczajnie i prawdziwie czyli, w tym znaczeniu, 

oczywiste. 

 

Podoba mi się prawidłowa reakcja tej superlesby 

wystrzyżonej, niegrzecznej - tak się robi, to lubię, znaczy, że 

czułbym się bezpiecznie mogąc robić swoje, gdybym 

wiedział, że w okolicy jest taka superlesba pilnująca 

porządku, czad, podoba mi się bardzo, lubię to, oczywiste… 

tylko bałbym się zawsze, czy już nie muszę pędzić ratować 

niewinnych w razie czego… hmm… czasem jest za późno no i 

kurde… nie wiadomo co potem… trzeba się bronić, że 'mógł 

nie zaczynać'… przykładowo… super.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

lesgo – imię 

 

Musiałem tu wrócić dzisiaj zmienić swoją nazwę 

użytkownika, bo poprzednie dziwnie brzmiało, to nie 

byłbym ja, dziwnie to wygląda i niedobrze mi się robi na 

takie imię, jak podałem wcześniej, bo coś nie pasuje, nie 

jestem pedałem, a wyglądało, jakby pedał jakiś, albo 

upośledzony, strasznie to brzmi 'Darek', kurde… tak nie 

można się chyba samemu opisywać, nie wiem, ale mi 

strasznie nie pasuje akurat, no bo jak to brzmi, jakbym był 

jakiś upośledzony, żeby tak o sobie mówić, hmm… albo jakiś 

'miły kot imieniem Darek'… no kurde załamka… jak to brzmi 

w ogóle? Jak jakiś Kot Filemond, za przeproszeniem, albo 

Pan Ferdynand Wspaniały jakiś, albo Pan Bonifacy… no 

normalnie śmiech od razu jak się zobaczy, kurde no… Nigdy 

o tym chyba nie myślałem wcześniej, dopiero teraz 

zauważyłem… hmm… w rozmowie, to może ok, to 

zwyczajnie brzmi, nawet jak się przedstawiam, ale jak 

zobaczyłem swoje imię jako kogoś, co jest mną, ja czyli, no 

kurde… niedobrze mi się zrobiło, ale to dziwne, no kurde… 

jak kaleka jakaś 'Darek'… jak tak można w ogóle, kurde… nie 

wiem czemu tak jest… obrzydliwe… inni mogą zwyczajnie do 

mnie w ten sposób i wszystko zwyczajnie pasuje, oczywiste, 

ale sam o sobie? No kurde załamka… ciekawe… tyle lat żyję, 

a nigdy nie miałem takich traum na własne imię zobaczone… 

straszne… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesbians - Komiksy i opowieści. 

 

Śmieszne te komiksy… 

 

… poziom jest trochę straszny, bałbym się, że to jakieś osoby 

złe, mniej edukowane, atmosfera tych tekstów komiksowych 

tak straszy, że autor jest z niższych warstw społecznych… to 

straszy zawsze… słownictwo od razu pokazuje… hmm… 

 

… może tak ma być akurat… 

 

… nie wiem, dopiero poznaję… 

 

… ale jednak… 

 

Ja akurat jestem pisarzem i to wykształconym i 

inteligentnym dość bardzo nawet… 

 

… gdybym miał napisać coś o lesbijkach, na pewno byłoby to 

ciekawe do czytania i na pewno by wciągało jak w opowieść, 

w której by się chciało przeżywać i dowiadywać, co było 

dalej… 

 

… trochę inaczej widzę świat może… z innego poziomu, to 

dlatego pewnie, hmm… 

 

… takich niegrzecznych lesbijek bym się bał tak samo, jak 

zwyczajnych dziewczyn, które są 'niegrzeczne', w znaczeniu 

widać, że osoby z niższych społeczności… gdzie 

niegrzeczność jest codziennością… takie wrażenie odnoszę 

po kilku dymkach komiksowych… 

 



 

 

… w takich środowiskach jest zupełnie inny poziom żartów, 

słownictwa, etc., wszystkiego… to od razu zawsze widać i 

wiadomo, z kim / czym ma się do czynienia, inne światy po 

prostu, oczywiste, od razu rozpoznawalne, oczywistości, 

każdy wie… tak już jest… oczywiste… 

 

Hmm… 

 

… ja lesbijki i świat lesbijek widzę tak jak inne światy i rzeczy 

i wszystko, po swojemu czyli, czyli bardziej wyżej chyba w 

sensie rozwoju i zasięgu widoczności całości i wielości 

szczegółów, etc. …  

 

… ta różnica wynika z wykształcenia i wiedzy i etc., poziomy 

zawsze same się wyrażają będąc, jakie są, oczywiste… to 

zawsze wystarcza, oczywiste… 

 

Łatwo zawsze rozpoznać, natychmiastowo, oczywiste… tak 

już działa naturalnie i to jest dobre, tak musi być, oczywiste… 

i dobrze, że tak jest, żeby wiedzieć jak jest… wtedy można 

przeżyć, oczywiste, inaczej byłoby zawsze niebezpiecznie w 

światach dowolnych, oczywiste… 

 

… gdybym miał napisać coś o lesbijkach, byłyby to pewnie 

opowieści o ich życiu… jakieś przygody, zdarzenia, 

spotkania, zagadki, historie miłosne, dowolne… w 

dowolnych sceneriach, epokach nawet, czasach, miejscach… 

do wyboru, jak kto lubi akurat, oczywiste… aby było 

zaciekawiające, oczywiste i żeby było po co czytać i ciekawić 

się, żeby móc poznać taki świat opisany, oczywistości… 

naturalne to jest, oczywiste… 

 



 

 

… hmm… pewnie jak miałbym pisać o jakichś lesbijkach, na 

pewno umieściłbym je w jakimś ze światów, które 

najbardziej lubię do ciekawych przygód, czyli jak zawsze: 

jakiś dom, posiadłość w jakiejś miejscowości, może odległej 

od świata trochę, żeby była atmosfera tajemniczości, magii 

trochę, natchnień różnych, filozofii, opowieści bohaterek, 

które by wynikały z ich przeżyć dotychczasowych… że nagle 

spotykają się w jakimś mieście, czy wsi, gdzieś, w każdym 

razie spotykają się, a pojawiły się z różnych stron, zupełnie 

niezależenie… na swoich ścieżkach historii życia… 

 

… miasteczko żyje swoimi sprawami, swoją historia 

codzienną, zwyczajnie… a one akurat się tu pojawiły, bo 

coś… i każda z jakiegoś powodu swojego, tak bywa w życiu, 

naturalności, oczywiste… 

 

… no i jakoś się spotykają w którymś momencie akurat w 

takim miejscu… zaczynają rozmowę… potem dowiadują się o 

sobie w rozmowie wzajemnej ze sobą… 

 

… potem nie wiadomo.. to właśnie niewiadome… trzeba 

prowadzić opowieść i czytelnika, żeby był zaciekawiony, 

czyli tak, jak ja bym się ciekawił podobnie, czytając to samo, 

oczywiste… 

 

… hmm… no i właśnie… i dopiero potem zaczyna się dziać… a 

potem jeszcze więcej… no i zaczyna się historia… może jak z 

Tween Peaks, może jak z innych tajemniczych historii… a 

może romantycznie jedynie, bez magii i tajemnic.. wszystko 

zależy… 

 

… najważniejsze, że musiałbym tam opisać jakieś bardzo 

fajne orgazmistyczne sceny seksualne, żeby było do czego 



 

 

dążyć pisząc te opowieści, oczywiste… musi być super, 

oczywiste… muszę mieć po co, oczywiste… najbardziej w 

życiu człowieka liczy się jedynie miłość i seks, oczywiste… i 

przygody z tym związane, reszta to w sumie nie wiadomo po 

co, oczywiste… 

 

… hmm… no i właśnie… może coś wymyślę… bardzo mi się to 

zaczyna podobać na myśl… żeby prowadzić jakieś dwie, albo 

więcej nawet, cały klub lesbijek może nawet… byłby akurat 

gdzieś w pobliskim innym miasteczku i one by sobie tam 

pojechały i nowe, zupełnie inne zdarzenia i przygody… 

 

… no można tak napisać na 360 stron bardzo ciekawą, ładną, 

dobrą opowieść nawet… chyba bym miał radość i 

przyjemność własną z tego nawet… hmm… zresztą nigdy nie 

piszę i nie robię niczego, co nie sprawia mi przyjemności, nie 

jestem czubek, oczywiste… no tak… oczywistości… 

 

… to może kiedyś coś wymyśle i napiszę… zobaczymy… i tak 

bardzo lubię lesbijki i ich przygody, no to pewnie zamiast 

jedynie marzyć o tym, to mógłbym chociaż to opisać fajnie… i 

by mi zostało… czad, zobaczymy… muszę wymyślić jakieś 

super przygody dla lesbijek… będę miał same orgazmy 

potem jak będę to sobie czytał, ale czad… 

 

Hmm… znowu mnie nachodzą wizje aż… zaraz będę miał 

pełno przygód lesbijskich w głowie przed oczami… idę stąd, 

zanim mnie wciągnie i pożre… i dostanę traumę i zniknę z 

realności śpiąc w marzeniach sennych… kurde… 

 

… trzeba się obudzić, bo mnie wciągnie w moje wizje… wake 

up, kurde mol… już mi padło na mózg… zaraz zasnę… 

kurde… 



 

 

 

… hm… kurde… za dużo mam wizji teraz… idę stąd… 

 

DS`. 

 

[..] 

 

… teraz zanim mi minie temat z głowy… zastanawiałem się, 

patrząc jeszcze na wizje, które mi się nakręciły, rozmyślając 

jak wyżej… 

 

… co ja bym miał w sumie z tego wszystkiego, gdybym nawet 

napisał taką opowieść, albo wiele różnych nawet, hmm… 

 

… patrząc ze swojej strony, oglądałbym światy tworzone 

przez siebie, opisując je, żeby utrwalić, jak je nie tylko widzę, 

ale i lubię może sposób, w jaki je sobie opisuję, żebym miał 

przyjemność je poznawać za każdym razem, czytając… dając 

się samemu sobie nawet prowadzić, a nie komuś, we własnej 

opowieści… żeby mi się ciekawie czytało, czyli miałbym 

spokój w swoim świecie, który sobie wymarzyłem i opisałem 

i opowiedziałem i został taki… hmm… no i super… i teraz 

zostałoby jedynie tyle… potem koniec opowieści… no i tyle i 

koniec… inni by mogli poznawać, czytając to, co napisałem… 

ale co ja miałbym niby z tego, wiec po co mi to tak sensownie 

kalkulując w zaspokojonych potrzebach własnych 

jakichkolwiek innych lub więcej, niż tylko 'ciekawa, fajna, 

orgazmistyczna na dodatek, super opowiastka'… no tak, w 

sumie wystarcza, bo nie łatwo pewnie o takie rzeczy 

generalnie na świecie… a można sobie wziąć i poczytać i 

znowu mieć orgazmy i zaciekawienie tą samą opowieścią 

nawet czytaną wiele razy od nowa, jeśli jest dobrze 

napisana… czyli przyjemność w sumie zawsze, jak by nie 



 

 

było, no tak… czyli przyjemność bym miał i to utrwaloną 

jako rzecz, którą mam pod ręką i mogę sobie aplikować ile 

mam ochotę… no to ok, to to ma sens praktyczny, niech 

będzie… 

 

… hmm… 

 

… zmierzam do jednego, co wiem, ale musiałem napisać 

najpierw to wyżej, zanim dojdę do celu, żeby było wiadomo 

po całości okoliczności, skąd mam myśl tę, do której dążę… 

etapami… 

 

… chodziło mi o to, kiedy zakończyłem pierwszy komentarz, 

do momentu natłoku wizji przychodzących, czy 

pojawiających się u mnie w głowie… że musiałem stąd iść aż, 

żeby mnie nie przytłoczyło za bardzo… 

 

… że potem pomyślałem właśnie, co ja z tego mógłbym mieć 

w takiej opowieści osobiście… konkretnie… brakuje w takiej 

opowieści o lesbijkach mojej osoby, mnie… mnie nie ma w 

tych światach, o których właśnie opowiadam wyżej jako w 

reakcji komentarzowej do tego artykułu o tych komiksach… 

 

… gdybym miał opowiadać jakieś historie o lesbijkach, jak 

dałem przykłady wyżej… na początku komentarza, to mnie w 

takich opowieściach by przecież nie było, oczywiste… 

opowiadałbym świat zmyślony gdzieś inny, stworzony, 

'ich'… bohaterów, oczywiste… w ich świecie, który im 

stworzyłem w swojej opowieści… nawet nie mają pojęcia, że 

jedyną rolą moją w tym świecie i w ich życiu stworzonym w 

opowieści, jest bycie stwórcą… ale nawet o tym nie wiedzą… 

ja, jako autor opowieści nie byłbym częścią opowieści, tego 



 

 

świata stworzonego, oczywiste… mnie nie ma, nie istnieję, 

dla moich bohaterów, oczywistości… 

 

… hmm… 

 

… no i właśnie, zbliżając się do myśli, którą mam na myśli i 

do której zmierzam od kilku minut opowiadając wstęp 

najpierw, jak wyżej tłumaczę, dlaczego tak długo aż, zamiast 

od razu wprost i nie musiałbym pisać wszystkiego wyżej, 

byłoby łatwiej i od razu, oczywiste… hmm… no właśnie… 

 

… no to więc… żeby już na temat, o co mi chodziło… gdyby 

tak umieścić samego siebie w takiej opowieści… chodziłoby 

o to, że mógłbym mieć chociaż coś więcej z takiej opowieści, 

którą tworzę, niż tylko zrobiono, napisano, opowiedziano, 

zapomniano, i po co to komu… no i tyle, no właśnie… hmm, 

kurde… 

 

… stąd staram się uzasadnić jakoś wyżej sens i wymyślić 

jakoś uzasadnienie logiczne do tego, czy w ogóle warto pisać 

takie opowieści… a do tego, nie będąc częścią takich 

opowieści… no właśnie co mógłbym mieć więcej, niż to, co 

właśnie powyżej starałem się najpierw sobie opisać i 

zrozumieć układając sensownie raz, żeby wiedzieć… 

 

… czyli co by nie było, zostałaby przyjemność napisania 

ciekawej historii… jak wyżej sobie tłumaczę, że to może mieć 

jakiś sens, to ok… niech będzie… 

 

… no a teraz coś więcej… 

 

… w takim świecie tych lesbijek musiałby się pojawić jakiś 

facet, który tak wejdzie sobie jakoś w ich świat… i tak jakoś 



 

 

w czasie i zdarzeniach poukłada się cała historia… tak im 

wszystkim namota i pozakręca odpowiednio w ich światach i 

myśleniu i wszystkim… że potem mogłyby chcieć mieć 

takiego znajomego jako osobę, która jednak jest facetem, ale 

mimo to daje im dokładnie to, co one same dają sobie 

nawzajem, będąc dziewczynami… a na dodatek on jest 

facetem… hmm… i tu by im się zaczął zmieniać, czy burzyć 

najpierw, a potem układać zupełnie na nowo, inaczej, ale za 

to dużo genialniej cały ich świat i marzenia i myślenie o 

przyszłości, o świecie, o wszystkim… zupełna zmiana 

widzenia świata i sensów i celów i planów, wszystkiego… 

 

… no i dopiero zaczyna się przygoda, hmm… kurde, no 

genialne… 

 

… i oczywiście w tej opowieści tym facetem, to oczywiście by 

się okazało na końcu, że to był Pan Smakulski, czyli ja, 

oczywiście… a jakże by inaczej, oczywiste, pewnie każdy już 

wiedział na początku historii, można się było spodziewać, 

proste, oczywistości same, no właśnie, hmm… 

 

… no ale kurde miałbym w takim świecie stworzonym przez 

samego siebie przynajmniej to, co byłoby najgenialniejsze 

pewnie… napisałbym sobie plan świata, który mógłby być 

realny… i to byłoby prawdziwe marzenie, gotowe w opisie… 

opisane, składne… ładne… genialne, bo przecież byłoby to 

super jakbym sobie marzył, no więc czego można chcieć 

więcej, oczywiste… hmm… no kurde genialne… 

 

… no tak… i teraz kurde wyszłoby, że to byłby mój przepis na 

mój świat wymarzony, hmm… kurde, ale to genialne mi się 

zaczyna wydawać… bardzo ciekawe… 

 



 

 

… potem pełno dziewczyn i lesbijek by sobie czytało i 

wzdychało… kurde, jaki ten facet był genialny, żeby tak u 

nas, w naszym świecie mógł się pojawić taki, kurde, 

marzenia, ale to genialne, jaka to szkoda, że to nigdy się w 

życiu realnym nie zdarza… opowieści są tak genialne, 

idealne, takie piękne… raj prawdziwy, jak realny… kurde, 

żeby to mogło się wydarzyć… 

 

… no i kurde potem bym przyszedł do wszystkich 

czytelniczek i powiedział, że ten bohater to byłem ja… to 

prawdziwy świat… nie zmyślony… 

 

… kurde, ale byłby czad, hmm… 

 

Genialne… muszę coś takiego napisać chyba… ale to będzie 

czad… 
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Lesbijki - opowiadania. 

 

Przez tę stronę porozumienia lesbijek udało mi się znaleźć 

jakąś super stronę z opowiadaniami… bardzo lubię 

opowiadania… szczególnie erotyczne, a już o lesbijkach to w 

ogóle, od razu mam uniesienia ekstatyczne na samą myśl że 

cokolwiek będzie można przeczytać, zanim jeszcze 

kliknąłem, kurde, jakie to genialne… 

 

Muszę to poprzeglądać wszystko, póki święto i czas wolny… 

 

… ale czad… chyba zaraz przejrzę cały Internet w 

poszukiwaniu lesbijek… muszę sobie na CD i DVD pozgrywać 

na później… 

 

[..] 

 

… ale to genialne, na samo spojrzenie na tekst już mam 

orgazmy… jak to działa?… od razu mam wizje jakichś 

przygód lesbijskich i mam orgazmy od razu, jakby mnie coś 

nawiedzało od razu, ale to fajne… 

 

… jakie super zakończenie: 

 

"…i przycisnęła usta do jej ust. Potem chwyciły się za ręce i 

choć były bardzo zmęczone, poszły wąską ścieżką przez las, 

dokładnie w tym kierunku, który wskazywał im księżyc."… 

 

… ale to piękne i romantyczne… genialne, jak z jakiejś bajki, 

albo filmu o dwóch księżniczkach… ja jestem akurat bardzo 

wrażliwy i mi wystarczy jedno zdanie, jedno coś, cokolwiek i 

od razu przeżywam… no tak już mam, od dziecka… 



 

 

 

… i to od końca zacząłem i to zdanie od razu mnie porusza i 

widzę ten las i ścieżkę i księżyc, a te dwie dziewczyny idą w 

ciemną, ale jasną, rozświetloną tym księżycem, jak sierp 

cienki, ale mocno jarzący się w oddali nad drzewami, 

ścieżkę… i koniec opowiadania… i cała scena od razu mi 

została na oczach, jakbym tam był w tym filmie od razu… 

wystarczyło jedno zdanie zerknąć… chyba jestem za 

wrażliwy coś… jak przeczytam jakieś inne zdanie, to mi znów 

zostanie… 

 

… hmm… muszę to poczytać sobie po nocach, żeby mnie 

uśpiło… i będę spał i szedł sobie z tymi miłymi dwoma 

dziewczynami, młodymi… albo gdzieś trochę w oddali za 

nimi, parząc, jak sobie idą i się kochają i o czymś sobie 

rozmawiają… 

 

… jakie to piękne i niewinne takie, miłe… a to dopiero 

pierwsze zdanie od końca… genialne… powiedzą, że jestem 

jakaś lesbijka niedługo, jak będę tak przeżywał, hmm… 

 

 

… muszę odpocząć… żeby mi za dużo obrazków w głowie nie 

zostało, bo by mnie potem leczyli lekami na wizje… 

 

Fajne, super, że trafiłem na tę stronę… poczytam sobie 

dzisiaj po nocach… ale to musi byś super tam w tym świecie 

dziewczyn, kurde.. też bym tam chciał być… żebym mógł je 

kochać wszystkie… nie przeszkadzałbym… broń Boże… tylko 

bym był z nimi, bo ja lubię dziewczyny… bardzo… 

 



 

 

… hmmm… ale to fajne, że znalazłem… muszę to przejrzeć… 

może znajdę tam jakąś swoja miłość… ale to fajne uczucie, 

myśleć, że tam mogą być super rzeczy… 

 

… zostawię sobie na wieczór, a przez cały dzień będzie mnie 

to męczyło pozytywnie, że ciągnęło, że aż orgazmy mam 

znów… 

 

… kurde, ale super… muszę przeczytać całe to opowiadanie, 

a potem następne… ja bardzo uwielbiam bajki, bo w bajkach 

wszystko jest możliwe i może się zdarzyć, a ja mam zawsze 

pełno pomysłów, co mogłoby się zdarzyć i to jest genialne 

właśnie… 

 

… aż mi się zachciało spać z tego wszystkiego… mam ten las 

przed oczami ciągle i te dwie biedne młode niewinne 

dziewczyny… co się na pewno niewinnie kochają bardzo… 

ale to piękne… aż mi się płakać teraz zachciało… że to takie 

piękne i niewinne… ale jeszcze nie znam o co tam chodzi… 

potem muszę przeczytać, ale to super… co teraz mam zrobić 

z tym lasem na oczach?… 

 

… nie chce mi zniknąć… hmm… 

 

 

… muszę gołe dziewczyny jakieś znaleźć i pooglądać, to mi 

tamten obrazek zniknie… tak… gdzie to się szuka… kurde 

muszę się naoglądać, to zasnę jak dziecko i ślina mi będzie 

ciekła znów… tak, muszę sobie znaleźć dzisiaj pełno gołych 

dziewczyn i ściągnąć na DVD… potem będę sobie oglądał 

znów, ale czad.. lubię Internet, ile tu fajnych gołych rzeczy 

dają… 

 



 

 

… kurde, ale to genialne… ciekawe, ile mi się uda znaleźć 

gołych dziewczyn różnych… ale to genialne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesbijki – poszukiwanie organizacji. 

 

W związku ze swoimi prywatnymi planami - poszukuję 

jakichś dobrych szanowanych, sensownych organizacji 

lesbijek na świecie. 

 

Najważniejsze i priorytetowe: żeby tam nie było ani sztuki 

pederasty. To priorytet najważniejszy determinujący 

cokolwiek lub nic. 

 

Interesują mnie tylko dziewczyny, proste. Im więcej, tym 

lepiej, oczywiste. Reszta nie, absolutnie 100%, oczywiste. 

 

… no i coś da się znaleźć… trzeba przejrzeć i poszukać czegoś 

sensownego na całym świecie, może się coś znajdzie… 

 

Cel poszukiwań lesbijek: chciałbym zapytać, czy któreś nie 

będą chciały wstąpić do mojej religii lesbijek, którą planuję 

założyć.  

 

Chciałbym być lesbijką, ale facetem. Z natury i z urodzenia 

lubię tylko dziewczyny, czyli jestem 100% normalny i nigdy 

mi się nie zmienia, dzięki Bogu, czyli Mnie. Reszta mnie nie 

interesuje w kwestii zainteresowań jakichkolwiek, nie tylko 

seksualnych, oczywiste. Jedynie dziewczyny. 

 

Moim marzeniem jest stworzenie szczęśliwego świata 

kobiet, które sobie będą żyły jak chcą wolne i szczęśliwe, a ja 

będę ich Bogiem i Tatą i Właścicielem… jestem dobry, czyli 

będę dobrym Bogiem. Oczywiste. Jestem mądry, znam się na 

wszystkim, umiem wszystko, wszystko robię samodzielnie w 

świecie, nadaję się do 100% czegokolwiek i wszystkiego, co 



 

 

byłoby przydatne i sensowne - zawsze sam decyduję, czy coś 

jest sensowne, czy nie, oczywiste, zawsze wiem lepiej, to 

dlatego, oczywiste. 

 

Stąd chciałbym sobie pożyć na świecie tak, jak marzyłem 

sobie od dzieciństwa, czyli w świecie samych dziewczyn, 

które są moimi kochankami, córkami, dziewczynami, 

przyjaciółkami, etc., jak lubią, ale żeby ze mnie nie robić 

odpada niepotrzebnego (jako nie dziewczynę), bo to się mija 

z sensem i celem, nie tylko moim, jako opiekuna i tego, który 

wszystko umie i zrobi sam, co potrzeba, żeby zachować i 

utrzymać cały świat, oczywiste. Stąd to ja tu będę Bogiem i 

Władcą i Decydentem ostatecznym i jedynym i Opiekunem i 

Jedynym Właścicielem wszystkiego i wszystkich, a 

dziewczyny będą moimi poddanymi, córkami, lub jak lubią 

się określać, własnościami prywatnymi moimi, w każdym 

razie, w moim Królestwie. 

 

… hmmm… 

 

… no to właśnie szukam chętnych dziewczyn, które chciałyby 

ze mną założyć cały niezależny nasz świat… wieczny 

najlepiej… bo ja nie zamierzam akurat umierać, wolę być 

nieśmiertelny wiecznie, oczywiste i móc poznawać sobie 

świat, cieszyć się, szukać przyjemności i ciekawych rzeczy i 

jakoś mi się nie nudzi nigdy, to wolałbym się nie zestarzeć 

lepiej, żeby móc sobie tu żyć ile będę chciał, oczywiste… 

dopóki mi dobrze i mnie wszystko ciekawi i lubię i mam 

ochotę… no i dopóki są dziewczyny na świecie, bo jakby już 

nie było ani jednej, to nie mam po co tu być dłużej, 

oczywiste… musiałbym sobie tworzyć jakieś własne sam, 

żeby mieć po co tu być, oczywiste… 

 



 

 

… no to właśnie szukam… 

 

Na początek tu coś mają, jakąś stronę, zobaczymy, wait… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpierw statut, co ja mogę im dać, żeby mnie lubiły, wait, po 

kolei… 

 

Cele, jakie stawia sobie porozumienie, to: 

 

- wzmocnienie obecności i widzialności lesbijek, 

biseksualistek i osób transseksualnych w życiu społeczno-

politycznym: 

 

a) to ok, mogę rozpromować lesbijstwo, bo akurat bardzo 

lubię, dla mnie to wszystkie dziewczyny powinny być 

lesbijkami, oczywiste… powinny się całować wszędzie na 

ulicach, w tramwajach, w windach, w hotelach, w 

restauracjach, kawiarniach, w kinach, klubach, szkołach, 

uczelniach, sklepach, na polach, na łąkach, na plażach, w 

lasach, wszędzie, gdzie idę akurat, to chętnie bym sobie 

patrzył jak się całują i macają, nawet nagie, to już by było 

super genialne… zobaczymy, może kiedyś już będzie tak 

można… byłoby super. 

 



 

 

b) w życiu społeczno politycznym, to mogę spróbować 

zebrać tyle dziewczyn, ile istnieje w Polsce z obywatelstwem 

polskim, żeby mieć prawo do głosowania i następne wybory 

można by wygrać i po problemie, byłby udział społeczno 

polityczny 100%. Możliwe, że to proste, zobaczymy, jeśli im 

zależy… reszta może się wyprowadzić z Polski, jak chce, ale 

nikt im nie nakazuje, jest demokracja, oczywiste, wszyscy 

mają równe prawa i szacunek, oczywiste… 

 

- przełamywanie stereotypów, dotyczących lesbijek, 

biseksualistek i osób transseksualnych 

 

a) nie znam stereotypów żadnych, ja akurat uwielbiam 

lesbijki i to bardzo, są genialne, uwielbiam na nie patrzeć jak 

się całują i kochają i żyją nawet - jak w filmach pokazują 

czasem… genialne… też chcę być lesbijką… kiedyś zostanę… 

 

- budowanie społecznej akceptacji wobec wymienionych 

grup 

 

a) ja akurat akceptuję tylko lesbijki, reszta może się 

wyprowadzić za granicę, oczywiste… 

 

- dążenie do prawnej i rzeczywistej równości, bez względu 

na płeć, tożsamość/orientację seksualną oraz wiek, 

niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, status społeczno-

ekonomiczny i wyznanie 

 

a) to akurat jest chyba zagwarantowane dla każdego w 

prawie i to na całym świecie tak samo nawet… czyli standard 

normalna naturalna cywilizacja rozumna, oczywiste… zależy 

czego to ma dotyczyć, bo jak kobieta, czy kaleka ma robić 

pracę przykładowo, gdzie potrzebna jest sprawność 



 

 

wymagana konkretna, no to kretynizm jakiś by był… bieg na 

100 metrów na czas (ochotnik: bez nóg), no kretynizm 

totalny, oczywiste, każdy rozumny chyba rozumie, 

oczywiste… nawet debil i nieświadomy na mózg by się 

uśmiał ze śmiechu, gdyby mu powiedziano, że w ramach 

równości realnej człowiek bez rąk musi klaskać rękami, bo 

inaczej złamanie prawa, no kurde śmiech… inwalida bez 

rozumu nawet by się uśmiał, oczywiste… nie rozumiejąc 

nawet, a jedynie patrząc, oczywiste, czyli rozumny jednak, 

proste… 

 

- budowanie wolnej od uprzedzeń tożsamości lesbijek, 

biseksualistek i osób transseksualnych 

 

a) ja zawsze jestem na tak, bo bardzo lubię lesbijki, to 

oczywiste, że jestem zawsze za, że mogą, a nawet powinny 

całować się i kochać na golasa i chodzić wszędzie na golasa 

nawet, jeśli lubi (każdy sam wie jak lubi i się dobrze czuje, 

oczywiste i tego nie wolno naruszać, oczywistości) - ale 

akurat jedynie dziewczyny by tak mogły, jak dla mnie, jak 

widzę pedała, t rzygam, a nawet jak nie widzę, a gdzieś z 

daleka jest gdziekolwiek, to od razu pluję i rzygam, mam 

alergię na pedałów, zobrzydzają mnie i wymiotuję i rzygam i 

pluję i bekam, nienawidzę pedałów jak kupy i odpadów 

najgorszego rodzaju… stąd… zachowując prawo równości, 

NIE DA SIĘ, nie naruszając mojej wolności do nie rzygania, 

oczywiste… musieliby płacić ciągle odszkodowanie za 

powodowanie rzygania u mnie na samą myśl… no i właśnie… 

czyli lepiej nie naruszać zawsze wolności innych, oczywiste - 

jak w przykładzie, ale akurat lesbijki gdyby się przyznawały i 

były widoczne jawnie i zwyczajnie naturalnie jako takie, jak 

są, no to super… chodziłbym po ulicach i się cieszył tylko 

mijając i parząc sobie i ślinił, oczywiste… no tak już mam, i 



 

 

bardzo to lubię… pyszności… nie ma się czego wstydzić, a 

wręcz przeciwnie, oczywiste… na golasa trzeba chodzić 

oczywiste… i uśmiechać się z językiem na wierzchu do 

wylizania każdego po drodze, oczywiste… 

 

.. tylko żeby na mnie nie gapiły się pedały, bo rzygnę prosto 

w ryj i skopię, żeby się nie gapił na mnie, oczywiste, 

gwarantowane 100%, nawet zabiję i skopię zwłoki i opluję i 

zarzygam i potnę na koniec, oczywiste. 

 

Oczywistości, proste i naturalne, oczywiste… 

 

- wypracowanie i promowanie języka, który uwzględnia 

obecność lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych w 

społeczeństwie 

 

a) tego nie znam akurat… jakiego języka? Jakiś slang, czy coś, 

gwara lesbijska? Co to jest? Czy chodzi promowanie 

wylizywania całych lesbijek? ja chętnie wyliżę każdą, nie 

tylko lesbijkę, wszystkie dziewczyny chętnie wyliże, 

pyszności, całe 100%… oczywiste… to mam promować swój 

język? I ślinę? No pyszności, już mi cieknie na samą myśl 

oczywiste… Jak to się rozumie? 

 

- przeciwdziałanie dyskryminacji lesbijek, biseksualistek i 

osób transseksualnych 

 

a) to trzeba mi powiedzieć, pójdę i wyedukuję na miejscu… 

innych sposobów nie ma, trzeba zgłosić zawsze i wtedy 

nauczę i przestaną, albo muszą się wyprowadzić za granicę, 

oczywiste… 

 



 

 

- budowanie świadomości (i wrażliwości) feministycznej w 

środowisku LGBT 

 

a) feministki to akurat są bardzo niebezpieczne, jak żydzi i 

pedały - to jest zawsze strach jak przed żydami i robakami, 

mordercami, etc. - te same rasy, broń Boże nie wolno tak jak 

z żydami, czyli z zarazą, na pewno zabiją, jak żydzi, 

oczywiste… to złe jest… bo to przeciwne ludziom i 

wszystkiemu, czyli jak żydzi, to nie są kobiety, insekty raczej, 

jak żydzi czyli, oczywiste… 

 

b) ten skrót LBT zawsze m się nieładnie kojarzy coś, jak jakiś 

termin medyczny od dietetyki, czy jakieś zaburzenia 

medyczne, zespół domena, albo coś… kurde, strasznie to 

brzmi i wygląda 'zespół LBT' - jak choroba jakaś genetyczna, 

straszliwe… zawsze mnie odstrasza, że medyczne kaleki 

jakieś i od razu wolę nie dotykać, te skróty są zawsze 

straszne, 'zespół DBT, DLT, DOWN, HIV, AIDS, ADHD, etc.' - 

no straszne od razu uciekam jak od HIV, oczywiste… fuj… 

 

- edukacja społeczna w zakresie seksualności człowieka  

 

a) w szkole średniej już chyba wszyscy wiedzą co to jest 

seks? Nie wiem… ja w podstawówce oglądałem pornosy, 

tonami… i tak mi zostało… gdybym wiedział, to pewnie w 

przedszkolu już bym oglądał, ale by mi nie wypożyczyli w 

wypożyczalni… 

 

- działania edukacyjne, dotyczące praw człowieka, historii, 

literatury, sztuki, religii, uwzględniające obecność lesbijek, 

biseksualistek i osób transseksualnych 

 



 

 

a) to genialne, super… uwielbiam te rzeczy wymienione, 

wszystkie… gdyby ktoś umiał malować lesbijki, albo poezje 

tworzyć, to chętnie bym oglądał i czytał, nawet filmy porno, 

genialne to musi być wszystko, uwielbiam sztukę, 

szczególnie z dziewczynami, kurde… gdzie można tego 

szukać? Uwielbiam gołe dziewczyny, kurde… i to w 

sceneriach jeszcze różnych, widoczki fajne, kurde, genialne 

to jest… 

 

 

- działania na rzecz integracji i współpracy lesbijek, 

biseksualistek i osób transseksualnych oraz działaczek 

ruchu feministycznego 

 

a) to bardzo dobrze… trzeba się wspierać i robić coś… ja tez 

mogę coś wesprzeć, zależy co, musiałbym wiedzieć 

najpierw… bardzo chętnie… uwielbiam lesbijki i 

dziewczyny… chętnie coś pomogę, jak można… z 

przyjemnością, zawsze… oczywiste… 

 

- zaznaczenie obecności lesbijek, biseksualistek i osób 

transseksualnych w ruchu feministycznym i LGBT 

 

a) tego nie rozumiem za bardzo, to potem się dowiem… w 

tych feministkach i w tym zespole downa LBT to lepiej nie… 

straszne to musiałoby być, lepiej nie, oczywiste… 

 

- przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ze względu 

na płeć i tożsamość/orientację seksualną 

 

a) to chyba jest prawnie chronione w każdym 

cywilizowanym miejscu na świecie, zawsze i wszędzie, 

oczywiste… 



 

 

 

OK. 

 

To statut już przejrzałem… i co teraz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kobiety Kobietom - jak zostać lesbijką. 

 

Szukam na Internecie akurat, jak można zostać lesbijką, ale 

chyba nie ma takich instrukcji, ani artykułów… miałem na 

myśli, żeby mnie uznano za lesbijkę oficjalnie, formalnie, 

żebym dostał jakiś certyfikat, czy legitymację, albo 

dokumenty urzędowe, nie wiem… 

 

… nie ma chyba nic na ten temat… 

 

Muszę szukać… aby do celu, kurde… 

 

… nie jest łatwo w życiu, każdy wie, oczywiste… bo tak już 

jest, oczywistości, to naturalne, oczywiste… ale jak 

człowiekowi zależy, to na pewno znajdzie sposób i się da, 

musi jakoś, oczywiste… 

 

… będę szukał, aż znajdę… 

 

Tu coś już przynajmniej blisko tematu… jak być… ale to nie o 

to chodzi, bo ja jestem już akurat, od zawsze chyba w sumie, 

od urodzenia nawet, tak mi się wydaje… 

 

… chodziłoby mi, jak zostać uznanym formalnie, żeby 

wszyscy wiedzieli i żebym mógł się legitymować, że ja, 

Dariusz Smakulski, jestem lesbijką i mam nawet na to 

dokumenty oficjalne urzędowe… i miałbym moje szczęście 

na całe życie i na wieczność może nawet… genialne by to 

było… 

 

… i nikt by mnie nie pytał i nie męczył o nic już więcej nigdy, 

wszyscy by wiedzieli, a jak nie, to bym mógł pokazywać 



 

 

legitymację i do widzenia, proste… proszę mnie nie ruszać, 

jestem lesbijką… dziękuję, do widzenia… proste… no to by 

było szczęście, miałbym wolne w świecie i sama miłość, no 

genialności… 

 

… nie wiem, gdzie to się szuka… hmm… 

 

[..] 

 

Tu ciekawy tytuł jakiejś książki dali… 'Mój świat jest kobietą' 

- mój taki jest… nie wiem, czy 'też', ale akurat taki jest i to 

jest super, dzięki temu jestem Bogiem, śmieszne, no nie?… 

wszyscy, którzy się śmieli, a nie rozumieli, nie żyją…. super, 

no nie?… proste… od dawna wiem i nawet o tym opowiadam 

w moich publikacjach, książkach, opowieściach, poezji, 

nauce, filozofii, psychologii, wszędzie, bo tak już jest, 

oczywiste… 

 

… ktoś napisał coś podobnego pewnie… jeśli to dobra 

książka i prawdziwa, to powinno być tak, jak u mnie i 

powinno być oczywiste i proste wszystko, jak jest, 

oczywiste… tak mi się zdaje przynajmniej, ciekawe, hmm… 

kiedyś przejrzę z ciekawości, ciekawe… nie jestem sam w 

tym świecie w takim razie przynajmniej, super… to nikt nie 

powie, że jestem psychiczny jakiś, jak mówię, że jestem 

kobietą… przynajmniej są inni, co też są, no i super, 

zaczynam czuć się bezpieczniej w świecie niedorozwojów 

umysłowych… super, lubię to… 

 

… żeby ci, co akurat czytają, co piszę i oświadczam, 

opowiadając, źle, lub nie w pełni nie rozumieli niektórych 

elementów… 

 



 

 

… różnię się od kobiet tym, że jestem facetem, dzięki Bogu… 

dzięki temu mogę kochać wszystkie kobiety, jakie istnieją, 

jako naturalny facet i to jest genialne, oczywiste… tylko żyć 

wiecznie, oczywistości… 

 

… kwestia bycia kobietą polega na pełni funkcji 

psychologicznych i umysłowych jako mężczyzna-kobieta, ze 

względu na pełen umysł otwarty pracujący sprawnie 

złożony z dwóch specjalizowanych inaczej w sposób 

określony (dedykowany) dla pełnienia roli konkretnej w 

swoim działaniu i strukturze, etc. - części - to stąd wychodzi, 

że jestem Bogiem… bo akurat jestem mężczyzną, który ma 

umysł jak kobieta i jak mężczyzna i jest to pełna harmonijna 

współpraca dwóch niezależnych… stąd wiadomo 

przynajmniej dlaczego jestem geniuszem przy okazji, 

oczywiste i proste, no właśnie… 

 

To przynajmniej raz na wieczność każdy będzie wiedział, nie 

szukając 'o co chodzi', czyli gotowe i proste, pewnie wielu się 

ułoży głupota własna na miejsce przynajmniej w sposób 

prawidłowy informacyjny i to jest dobre czyli, oczywiste. 

 

[..] 

 

Muszę poprzeglądać te strony… tu jest pełno dziewczyn, ale 

to super… lubię to, uwielbiam nawet, oczywiste… ale czad… 

 

kobiety-kobietom.com/lesbijka 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesgo - ubieranie się i wspólne tematy. 

 

Ja uważam, że styl ubierania się nie oznacza braku dbania o 

siebie, bo to zupełnie niezwiązane tematy. Ta dziewczyna w 

polarze została już z tytułu uznana za 'niedbającą o siebie', 

więc to jest coś głupiego zupełnie. Potem czyjś komentarz, że 

druga osoba powinna zaakceptować, jeśli kocha, ale 

kochanie wiąże się ze wszystkim, a nie tylko z czymś… nie da 

się kochać, kiedy ktoś wygląda tak, że nie da się. Jak kochać 

kogoś, kto wygląda nie tak, jakby się oczekiwało, żeby móc 

kochać. Coś tu wszystko jest dziwne i rozbieżne, sprzeczne 

jakieś, a poza tym, jak dziewczyna, która 'dba o siebie' w 

sensie lubienia mody, strojenia się, itp. może w ogóle 

zadawać się w sensie jakichkolwiek wspólnych 

zainteresowań typowo kobiecych z kimś, kto ma zupełnie 

inne podejście do ubierania się, itp., a w szczególności w 

ogóle się tym nie interesuje - bo odmienność poglądów 

dotyczących ubierania się lub czegokolwiek nie oznacza 

sprzeczności, a ciągłe wspólne rozmowy nawet i próby, etc., 

czyli treść ciekawa nawet, oczywiste, ale jeśli jedna osoba 

zupełnie nie interesuje się tematem, bo ma swój pogląd i 

temat znika jako nieważny zupełnie, no to z kim i o czym 

można dogadywać się w tej kwestii… etc., szukając z jakiego 

powodu się z kimś jest, lub się kocha, eliminuje się wszystko 

po kolei, co nie jest wspólne dla dwojga w jakimś zakresie, w 

jakimkolwiek możliwym i pozostaje to, co łączy… czyli co 

łączy konkretnie? Bo to zawsze jest policzalne i konkretne 

wszystko w życiu i we wszystkim, oczywiste. Na komentarze 

typu 'jeśli kocha, to niech akceptuje' zawsze można dać ten 

sam komentarz dla drugiej strony, czyli 'jeśli kocha, to czemu 

się nie przebierze, żeby zrobić przyjemność drugiej osobie'? 

Dziwne to wszystko, nie bardzo rozumiem nawet jak to jest 



 

 

możliwe, to jakiś wymyślony temat chyba, ale nie realny, coś 

mi się zdaje. Hmm… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesgo - finanse. 

 

Dziwne te rzeczy i zawsze mnie straszą, nie byłem pewien 

nawet, czy klikać ten artykuł, zawsze omijam wszystko, co  

coś mówi o finansach, nienawidzę finansów i tych tematów 

związanych, jakichkolwiek i każdych, oczywiste, ale 

kliknąłem, ze względu na własne plany na swoją przyszłość, 

wieczną nawet, jeśli się uda, zobaczymy… żeby zobaczyć co 

tu piszą… akurat mnie stać na utrzymywanie wielu 

dziewczyn do końca ich życia, a nawet pokoleń wielu, stąd 

planuję sobie założyć własne królestwo i nawet nie będzie 

potrzebna forsa w sumie, jeśli kraina będzie z zasobami i 

każdy będzie pracował, żeby zapewnić nam wszystkim to, co 

potrzeba w naszym królestwie, czyli święty spokój i żeby 

niczego nie brakowało, nigdy, nic więcej, oczywiste… 

 

… ostatnio coś mówili o legalizacji związków pedałów w 

Niemczech, a jakiś czas temu wprowadzili w Ameryce, więc 

ja rzygam jak o tym słyszę i niedobrze mi się robi, nawet tu, 

jak przeglądałem pobieżnie artykuł, to nie wiem, co miałbym 

powiedzieć, bo chodzi w sumie o lesbijki, a lesbijki bardzo 

lubię, tak jak dziewczyny, generalnie, tak samo, a może 

nawet bardziej, nie wiem w sumie, ale jednak, jak to 

dziewczyny, czyli dziewczyny, czyli to co, lubię, oczywiste… 

no ale takie prawo chore zmienia świat na jakąś zagładę… 

związki tego samego rodzaju osób w kwestii płci, to coś 

wynaturzonego, nienormalnego, oczywiste, no więc jedynie 

ze strachem patrzę na kończącą się cywilizację na Ziemi… i 

wiem, że nic się nie da zaradzić, koniec świata się zbliża, 

oczywiste… 

 



 

 

… no i w sumie… nie mogę brać w tym udziału, 

oczywistości… jedynie muszę pilnować, żeby w Polsce nie 

było już niedługo ANI sztuki pedała, na pewno o to zadbam 

osobiście, muszą się zabić, albo wyjechać z Polski, proste, 

oczywiste… reszta to bez znaczenia, jak ustalają prawo, to 

nie moja sprawa, oczywiste, zawsze i tak kieruję się jedynie 

swoimi sprawami we własnym życiu, oczywistości… hmm… 

no i muszę znaleźć jakąś krainę, wyspę, kraj, nie wiem, duży 

ląd jakiś i założę własne królestwo i będę miał spokój… będę 

ja i same dziewczyny i będę mógł sobie odpocząć szczęśliwy, 

proste… reszta to nie moja sprawa, mogą nawet się 

wybuchnąć w powietrze, jak chcą, oczywiste… 

 

… a co do dbania finansowego o kogoś, to dziwne mi się to 

wydaje, od razu nie rozumiem na wstępie, kiedy widzę 

zdanie w tytule artykułu - w jakim sensie ktoś miałby dbać o 

kogoś drugiego? Jedno utrzymuje drugie? Jedno jest 

poddanym na utrzymaniu, a drugie sobie rządzi, jak król? 

Czyli jak na mojej wymarzonej wyspie lub w moim 

królestwie, co sobie tworzę i planuję, szukając aktualnie 

gdzie się da na Ziemi?… że ja będę Królem, a moje 

dziewczyny moimi poddanymi i wszyscy będą szczęśliwi? 

 

W każdym razie na pewno ja, reszta nie wiem, będę pytał 

czasem, czy wszystkie są szczęśliwe, oczywiste… żeby im dać 

i dawać zawsze to, czego im będzie trzeba, oczywiste… 

Hmm… w sumie prawo to nie moja sprawa… mam swoje 

sprawy, no nic, idę stąd, powodzenia dla wszystkich, 

obojętne dla mnie, oczywiste, nie moje sprawy… 

oczywistości… 

 

 

 



 

 

 

Bardzo ładnie i dość mądrze napisane, dość zgodnie nawet z 

rzeczywistością, chociaż trochę brzmi 'magią', a to nie tak. U 

mnie jest prosto: jak o czymś sobie marzę, to wiem o czym i 

idę sobie to zrealizować w rzeczywistości, proste i oczywiste. 

Zawsze jestem szczęśliwy i uśmiechnięty, bo kieruję się w 

życiu jedynie formalnościami, które muszą być pozałatwiane 

na co dzień, żeby nie musieć o nich myśleć i resztą, czyli 

treścią najważniejszą mojego życia i jedyną, czyli 

marzeniami i ich realizacją, proste… żyję sobie w raju i 

jestem szczęśliwy, proste… wystarczy, że realizuję w swoim 

życiu jedynie swoje własne plany i marzenia… świat to 

genialne miejsce, oczywiste… nie wszystko jest łatwo tak od 

razu zrealizować, kiedy zależy od decyzji innych osób, lub od 

zbiegu wydarzeń, okoliczności, etc., ale akurat jestem 

informatykiem od dziecka z zamiłowania i nauczyłem się 

realizować algorytmicznie wszystko, co sobie wymyślę, 

sprawdzając warunki i realizując jak w programie z 

uwzględnieniem zawsze wszystkich elementów, które muszą 

być spełnione, żeby zrealizować, jak sobie planuję i marzę, 

proste… pewne prawdopodobieństwo zawsze jest działające 

i aktualne i aktywne, bo to oczywiste, nie da się przewidzieć 

wszystkiego tak łatwo, oczywiste… trzeba by mieć niezłą 

machinę analizującą czas i przestrzeń, żeby wiedzieć co do 

punktu i sekundy, co gdzie kiedy się wydarzy i jak, 

oczywiste… ale to jest też lub 'właśnie' nawet - bardzo 

istotny, dobry i ciekawy element całej przygody, że nigdy nie 

wiadomo do końca i trzeba się starać i próbować i myśleć, 

żeby się udało… no i to jest dopiero przygoda, oczywiste, jak 

w prawdziwej grze w realu… no i trzeba robić, aż się uda… 

nauczyłem się na grach przygodowych na komputerach… 

super jest świat, jak genialna gra przygodowa. Co sobie 

wymyślę lub znajdę to idę to sprawdzać i myślę, co to z tym 



 

 

mogę zrobić, planuję i robię… kosmos… uwielbiam tu być, 

uwielbiam gry przygodowe, to dlatego, a tu jest pełno rzeczy 

do zbadania i robienia… a do tego straszliwie uwielbiam 

dziewczyny, no jak raj jakiś i tak sobie najpierw poszukam 

zawsze, coś znajdę, jak mi się spodoba, to myślę co można by 

zrobić… no i kurde… zawsze wystarczy sobie zaplanować, 

pomyśleć i potem się robi i sprawdza, czy wychodzi, czad… ja 

uwielbiam… i trzeba uważać, żeby nie zepsuć nic, żeby nie 

ścigał nikt, albo coś… zawsze bezpiecznie trzeba, żeby nie 

robić niepotrzebnych kłopotów, bo wtedy zmienia się treść 

przygód, oczywiste… wolę marzenia własne, które sobie 

wybieram, a nie, które do mnie same przychodzą, 

nieproszone, oczywiste… świat to genialna gra przygodowa, 

a do tego tu jest tyle super atrakcji i dziewczyn, jak raj, kurde 

mol… nigdy się nie da znudzić, genialne to jest… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Superlesba - comment -odc. 5 

 

W pierwszych klasach podstawówki już mi się podobały 

takie obrazki, jest bardzo fajna książka z tamtych czasów 

'Lekarze radzą', zaraz znajdę autora, wait… 

 

Już z mam: Wydawnictwo Radia i Telewizji Warszawa 1984, 

praca zbiorowa, identyczny styl gołych dziewczyn tam był, 

genialna okładka… na całe życie mi zostało, nawet 

przerysowywałem sobie, bo mi się podobało, aż mnie nakryli 

i powiedzieli, że mam przestać, patrzeli jak na chorego, 

jakbym jakieś przestępstwo popełnił i zacząłem się bać, że 

coś bardzo złego zrobiłem… to było zaraz po przedszkolu 

jakoś… babcia na mnie nakablowała do rodziców, że bawię 

się w 'malarza artystę', potem miałem stracha, że coś ode 

mnie chcą i przychodzą sprawdzać, czy jestem normalny… 

bałem się, że mnie nawet wyślą do lekarza lub gdzieś zgłoszą 

i nie wiedziałem, w stresie żyłem potem, bo taka cisza się aż 

w domu zrobiła, jakby mieli po mnie przyjechać lekarze, albo 

ktoś… i by mnie zawieźli do szpitala, straszne by to było… 

trauma… poczułem się jak przestępca złapany na  czymś 

zakazanym, powiedziano mi, że 'podobno bawię się w 

malarza', czy 'artystę'… i miałem pokazać moje rysunki… 

poczułem się jak zboczeniec jakiś, czy chory na umyśle - 

dziecko spaczone umysłowo jakieś i więcej nikomu nie 

przyznawałem się do gołych bab w życiu… jedynie w skryciu 

sobie kupowałem Catsy, Pan (lub Pani - nie wiem, który 

wtedy wydawali, jedno z dwóch, gdzie były gołe zdjęcia 

kobiet), Playboy, inne czasopisma, pornosy wypożyczałem, 

na komputerze zdjęcia oglądałem w demach różnych na 

Atari, TV satelitarną w innych językach po nocach i VHS-y, 

etc. etc., ale żeby nikt nie widział… po tej traumie, co mnie 



 

 

nakryli i jeszcze skomentowali jak psychicznego jakiegoś… 

przynajmniej została mi znajomość wielu języków dzięki 

temu, nawet niemiecki znam, mimo, że nienawidzę tego 

języka i narodu nawet, oprócz Tutti Frutti, Lodów na patyku 

i innych filmów fajnych i gołych dziewczyn z pornosów, 

oczywiste… prawie wszystkie języki świata poznałem dzięki 

temu, ile na satelitach dawali akurat, oczywiste… zależy ile 

ma się programów na satelicie, oczywiste… 

 

Genialne są te rysunki, tak samo Pan Andrzej Mleczko fajnie 

rysował, też miał genialne rysunki, fajne to było… rodzice 

trzymali to schowane gdzieś między ubraniami w szafach, 

żeby nikt nie znalazł… o jakiejś żyrafie i pieprzeniu bez 

sensu mi zostało najbardziej w pamięci na zawsze, super 

obrazki… 

 

… potem i tak już zawsze nie miałem w sumie innych 

zainteresowań bardziej istotnych w życiu człowieka, niż gołe 

dziewczyny, oczywiste… dużo różnych miałem zawsze 

zainteresowań w sumie, te same czyli jedynie, ale 

najważniejsze, to dziewczyny gołe, oczywiste… reszta to 

zawsze jak nie było innego wyjścia, bo trzeba jakoś żyć i 

zajmować się 'normalnymi' sprawami, ale jak tylko można 

już zapomnieć, no to zostawały mi gołe baby, oczywiste… a 

czym innym miałbym się niby interesować w sumie, no 

właśnie nie wiem… hmm… dużo mam zainteresowań w 

sumie… ale jak miałbym je wywalać jako zbędne, to by mi 

zostały gołe baby, po których już by nic nie zostało, 

oczywiste… 

 

Bardzo fajne rysunki, lubię to. 

 

 



 

 

 

Odc. 4. 

 

Takich dziewczyn nikt nie lubi. One są zawsze inne, dziwne, 

jak chłopaki, niegrzeczne, albo chamskie, głupie, brzydko się 

odzywają, mają słabe oceny z nauki, takie środowiska lub 

grupy niebezpiecznych 'innych - złych albo niegrzecznych', 

że trzeba się trzymać z daleka, żeby nie mieć z takimi nic 

wspólnego, bo to od razu zmienia człowiekowi życie i świat, 

jak śmierć. 

 

Kolegowanie się z takimi osobami od razu rozwala 

człowiekowi całe życie jak zastrzelenie na miejscu, znika 

mózg i świat i wszystko i od razu samobójstwo - lepsze, niż 

takie znajomości, albo ucieczka do innych miast, 

gdziekolwiek, żeby nie żyć w śmierci i 'odpadostwie' 

skazanym na zagładę'. 

 

Tak widzę te złe, niegrzeczne środowiska - jak śmierć i 

wszystko bez sensu, to się rozpoznaje nawet w dzieciństwie, 

dzieci łatwo rozpoznają od razu, że ktoś jest 'szary', nijaki, 

'zniknięty', niebezpieczny jak duch, albo żydek jakiś, albo 

przestępca, nieistniejący, a potem chamski, jak znajdzie 

znajomych, tacy mają złe oceny zawsze, są niegrzeczni, mają 

problemy z zachowaniem, i tworzy się grupa 'tych 

niegrzecznych', co mają złe oceny z zachowania i z nauki, że 

środowiska marginesowe skazane na zagładę i kryminał 

rosną już od dziecka, oczywiste. 

 

… potem zawsze zależy, bo niektórzy niegrzeczni dorośleją, 

jeśli w klasie są grzeczne osoby i odpowiedzialne i 

wyrównuje się poziom intelektualny, widzenia świata, co w 

nim ważne, patrzenia w sposób dorosły odpowiedzialny i 



 

 

rozsądny, etc., ale to zależy od nauczycieli i grupy całej 

(klasy) i innych klas też… czy całość, jako klasa, a nawet 

szkoła idzie w zagładę, czy idzie 'równo' - wtedy ci 

niegrzeczni jakoś przeżywają i normalnie potem patrzą na 

życie i dają sobie radę i to nawet bardzo dobrze… inaczej 

zawsze dno i koniec… 

 

… po dotychczasowych odcinkach mi się podsumowało, jak 

zobaczyłem tego Batmana… takich dziewczyn co klną, 

wyskakują i są chamskie i pokazują cokolwiek do wszystkich 

wprost nikt chyba nie lubi, widzi się, że są jakieś chamskie, 

bezczelne, inne, nieprzyjemne, niebezpieczne i niegrzeczne, 

etc. jak chłopaki, ale to nie są dziewczyny, oczywiste… 

 

… ja zawsze lubiłem te, co były cicho (nie wyrywały się 

chamsko do czegokolwiek bez pytania - nie były 'do przodu' 

widoczne - w tym sensie), miały swoje sprawy, były 

grzeczne, własne zainteresowania, umiały się zachować, 

nikomu nie wadziły i sobie żyły starając się jak należy dla 

siebie, będąc grzecznymi, myślącymi samodzielnie, 

zwyczajnymi osobami, nic więcej, oczywiste. 

 

 

Nic z takimi jak ten Batman się nie da, bo na pewno będzie 

udawała mądrą, wygadaną, ale chamską… no więc co i o 

czym… jak z chłopakiem niegrzecznym, albo kimś z 

rynsztoka, oczywiste… więc znowu to samo: nie wolno z 

takimi się kolegować, oczywiste, chodzi o własne przeżycie i 

świat i wszystko, oczywistości… a potem jak się zacznie 

znajomość z taką, to nigdy się nie odczepi, jak żydek, albo 

pasożyt i będzie chciała do domu przychodzić, pytać, 

poznawać, etc. - bo poczułaby świat 'wyższy', ('jak w domu' 

albo 'u Króla' - tak by nikt z grupy inteligenckiej nie 



 

 

powiedział, bo patrzeliby jak na psychicznego potem i 

przedrzeźniali 'u Króla przyszedł', 'co tam u Króla' / w 

Królestwie', itp. etc. i znowu wyjazd do innego miasta, 

oczywiste) więc jak pasożyt - to straszliwe ciąży osobom z 

inteligencji, jak zagłada… jak w tym odcinku z walentynką 

dla koleżanki - o tym żalu, jak powiedzieć, a nie urazić… 

straszne tragedie… 

 

… jak nalegają, to zabiera się dziecko do innej szkoły i 

wyjeżdża z miasta, bo chodzi o dobro dzieci swoich 

rodziców, oczywiste, a tu by umarły i nie mogły się uczyć, 

miałyby same stresy, zamiast nauki i przyszłości, oczywiste… 

 

… te osoby z marginesu też rozpoznają, że 'ci inni są inni', 'z 

lepszych rodzin pewnie'… i z 'nimi' nie wolno, to lalusie i nie 

ma po co, oczywiste… 

 

Oczywiste… tak jest lepiej dla każdego zawsze… inaczej 

100% gwarantowana zagłada, każdego. 

 

Tak już jest… 

 

Może ten Batman nie mógł być w dzieciństwie dziewczynką 

w grupie dziewczynek, to z braku tego, co powinno być w 

młodym wieku, problem przerodził się w lesbijstwo? Że 

brakowało dziewczęcego środowiska, które byłoby 

potrzebne, żeby wyrosła dziewczyna normalna, a nie 

lesbijka, ale na dodatek z tych odpadowych złych, których się 

nie tyka, czyli w stylu chłopaka niegrzecznego, czyli 

feministka jakaś, których nikt nie lubi i się ni tyka, bo są jak 

żydzi, oczywiste…? 

 

 



 

 

 

 

Gdyby była fajną, miłą dziewczyną i dorastała jako 

dziewczyna zwyczajna, nie byłaby feministką - tak mi się 

wnioskuje. Czułaby się dziewczyną zwyczajną i szukałaby 

sobie chłopaka, czyli normalna by była, jak każda 

dziewczyna. 

 

To jest ta różnica chyba, co gdzieś pisałem, w kwestii 

lesbijstwa. Ja nie lubię chłopaków, to ja mogę lubić 

feministki, czy Batmanów, oczywiste. Ja lubię dziewczyny, 

czyli lesbijki to tylko takie, co się wzajemnie kochają, no to 

wtedy jest miłość i seks i przyjemności, oczywiste… to są 

super lesbijki dopiero, prawdziwe, pyszności, oczywiste… 

 

… no a inne to feministki, to chłopaki są, takich się nie tyka, 

bo to jak insekty i zabójcy, oczywiste…  

 

… to nie są dziewczyny, proste i oczywiste… oczywiste… 

 

Ja nie lubię chłopaków, to JAK mogę lubić feministki, czy 

Batmanów, oczywiste. 

 

(poprawka istotna, bo zupełnie zmienia sens zdania, nie 

można tak zostawić, oczywiste). Można tu edytować wpisy? 

 

 

Ostatni komentarz może, a istotny, do tego odcinka: 'To JA!' -  

to świadczy, że ta dziewczyna nie miała znajomych, zawsze 

jako jakiś odrzut musiała być i cały czas się starała pokazać 

wszystkim, że 'Ona tu JEST!'… i ciągle nie miała znajomych… 

zupełnie sama, jak odrzut ostatni z samego końca grupy 



 

 

gdzieś jakiś niezauważalny… więc robi co może, że 'ONA tu 

JEST!'… to Ona!… 

 

- … no tak, psychiczna, znowu schiz robi…. - i tak przez całą 

szkołę pewnie, oczywiste… 

 

… żal się robi tej biednej dziewczyny… no przecież non stop 

się stara… kurde… biedna… 

 

Przy okazji gdyby ktoś czytał moje komentarze tu gdzieś lub 

gdziekolwiek na świecie w sumie i widać, że podpisuję się 

pod swoją wypowiedzią 'Ja' - to to ma inny wydźwięk i 

znaczenie, przynajmniej dla mnie. Ja wiem świadomie, 

dlaczego tak piszę, zawsze się śmieję, podpisując się 'Ja', bo 

to śmieszne, oczywiste… jak jakieś dziecko czyli… ale ma to 

podkreślać moje 'Ja', że Ja tak piszę i twierdzę, więc się 

podpisuję pod swoją wypowiedzią, że to Ja, a nie ktoś, 

proste, oczywiste… 

 

… przynajmniej wiem, że jak ktoś czyta, to komentuje sobie 

w myślach 'no jakieś dziecko chyba, proszę zobaczyć, 

podpisuje się to dziecko, że to ono… JA… jak to brzmi, czy ten 

człowiek jest dorosły w ogóle'?… 

 

… no i super, nie? 

 

Ja lubię akurat. 

 

Z poważaniem, oczywiste., zawsze i jedynie, oczywiste. 

 

Ja. 



 

 

DS`. czyli. Proste… i teraz już każdy wie, że to ja, inaczej nie 

wiadomo, oczywiste… nawet dziecko zrozumie, oczywiste… 

proste… no właśnie… 

 

 

 

 

Co się odpowiada człowiekowi, kiedy podchodzi i coś 

oświadcza, cokolwiek? 

 

Na przykład podchodzi i mówi: 'To ja'… 

 

- Tak, super. 

 

albo inne: - Tak, Ty, no i co? 

 

albo inne: - Psychiczna… 

 

albo inne: - No i co z tego? 

 

albo inne: - Na pewno to Ty? 

 

albo inne: - Nie kłamiesz? 

 

albo inne: - Jesteś pewna? Wyglądasz jak Batman… to Ty? 

[zależy kto, oczywiście] 

 

etc. 

 

Nigdy nie wiedziałem w życiu co odpowiadać tym, którzy 

podchodzą i coś oświadczają, np.: 

 

- Słońce jest żółte. 



 

 

 

- Super. I co? O co chodzi? 

 

… tak działa oświadczanie. No kurde nie wiadomo jak 

POMÓC temu, który podchodzi i coś oświadcza: 

 

- … kretyn? 

 

etc. 

 

Oświadczenia tak działają… co się odpowiada tym, co 

podchodzą i coś oświadczają? 

 

- Ja też bym tak chciała… 

 

- Super ku*wa.. i co? Jak można POMÓC? 

 

No jak pomóc kiedy ktoś oświadcza cokolwiek, jak jakieś 

dziecko? 

 

Kurde, no. Jak stop-klatka i zaczyna się rozmowa z debilnym. 

 

 

- Ja tak nie myślę. 

- Super… pewnie szczęśliwa. 

 

- To zależy. 

- Co zależy? 

 

- Ja bym tak nie uważała. 

- I co? 

 

 



 

 

… przykładowe rozmowy z debilna osobą, która coś 

OŚWIADCZA. No jak z debilnym, oczywiste. Nie wiadomo jak 

pomóc, oczywiste. Można samemu spróbować: 

 

- Ja uważam, że… 

 

- Super… musi być Pan / Pani bardzo mądra… (odpowiedź 

człowieka na słowa debilnego, bo co innego można, 

oczywiste). 

 

I tak wyglądają rozmowy z debilnymi, nie wiadomo jak im 

pomóc i JAKI maja problem… straszne to jest… :) 

 

- Nie rozumiem… 

 

- To straszne… rozum nie działa? 

 

- To jest chamstwo tak mówić! 

 

- Przecież mówi Pan / Pani, że Pan / Pani NIE ROZUMIE. 

Czyli brak rozumu? 

 

itd. 

 

Nie wiadomo jak rozmawiać z debilnymi i bezrozumnymi, 

oczywiste… 

 

Zawsze oświadczają i czekają… nie wiadomo na co… na 

reakcję może? Ale JAKĄ? Nigdy nie wiadomo jak pomóc 

debilnym. Powie coś i CZEKA. No kurde kretyn czyli, 

oczywiste. 

 

 



 

 

 

Superlseba - odc. 3. 

 

Ale śmieszne… ale ta rodzina musiała być marginesowa 

jakaś, tak wynika, matka be pracy, ojciec pijak pewnie jakiś, 

dziecko bez znaczenia, bo się urodziło, no to przecież nie 

wyrzucą na śmietnik, bo by poszli do więzienia, oczywiste… 

trzeba jakoś to chować teraz, kurde, no, same tragedie… 

 

… no i potem wychodzi zawsze wszystko oczywiste w życiu, 

oczywiste… 

 

Ja tęczę zawsze lubiłem, dopóki nie zaczęli z tego robić 

jakiegoś symbolu i znaków pedalskich, że teraz gdzie 

zobaczę tęczę, to rzygam i kasuję, <DEL>, usuwam, żeby 

znikło, zanim zacznę pluć i rzygać, automatem od razu 

usuwam i wyłączam wtyczki, uciekam, aby tylko nie dotknąć 

i nie widzieć nawet w myślach, oczywiste… zarzygali mi 

tęczę, pedały… 

 

Powinni płacić odszkodowania ludziom, za używanie 

kolorów i tęczy w szczególności, jako symbolu, czy znaku. 

Nie wolno psuć takich rzeczy, a zniszczyli znaczenie tęczy, że 

zamiast lubić, jak zawsze, rzygam i uciekam od tęczy, to jest 

karalne, że takie efekty są, oczywiste. 

 

Całego youtuba pokolorowali, zniszczyli, teledyski zepsuli, że 

rzygam od moich ulubionych klipów z lat 80-tych i 90-tych i 

od filmów, od wszystkiego, co zawsze lubiłem i lubię, rzygam 

teraz! 

 

Powinni zlikwidować youtuba… już pousuwałem wszystkie 

'like' i kasuję, bo tam same pedały i psychiczni muszą być, 



 

 

wszystko kolorują, a ja rzygam! Nie wolno mi nic zmieniać i 

kolorować, bo rzygam! Nie wolno psuć niczego, a wszystko 

popsuli, powinni płacić kary. To strasznie wkurzające! 

 

Szukam już teraz ostatnich nie zniszczonych rzeczy na 

Ziemi… wszystko pokolorowali jacyś psychiczni. Będą zabici. 

Osobiście ich pozabijam. Bo zniszczyli mi ulubione rzeczy 

nawet. Mam nadzieję, że nie pokolorowali starych taśm 

filmowych z Filmoteki i Kroniki Narodowej… pozbijałbym 

torturując, i tak będzie, przysięgam, oczywiste… za każdy 

zmieniony kolor i piksel i kwant i fragment czegokolwiek 

będę katował… tak mi dopomóż Bóg, zakatuję do ostatniego 

pedała i żyda na tej planecie… za psucie! 

 

AmenDS`. 

 

 

… ana dodatek skreślają mi moje wypowiedzi, no pedały! 

zabiję, przysięgam. Amen. Ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Superlesba - odc. 2 

 

Ja się boję takich lesbijek, bo widzę, że to jakaś feministka,  a 

nie dziewczyna. Ja lubię lesbijki, które się lubią i kochają, jak 

dziewczyny typu nastolatki, które lubią ze sobą przebywać, 

chodzić, bawić się, mieć wspólne sprawy, etc. - typowe w 

okresie nastoletnim. A potem jak się kochają, będąc 

dorosłymi, no to to są lesbijki dla mnie, takie uwielbiam i 

bardzo fajnie byłoby mieć takie znajome, które by nie 

odrzucały patrząc z daleka, jak na 'innych', zostając 

bezpieczne w swoim świecie… dla mnie takie dziewczyny są 

super i straszliwie takie lubię, oczywiste. Stąd pewnie nie 

łatwo mieć znajome lesbijki, będąc facetem, tak mi się zdaje, 

że to może oczywiste nawet, chyba, ale nie wiem. Hmm… 

 

Muszą bronić swojego świata i spraw i miłości może nawet 

na dodatek, no nie wiem… ale właśnie może dlatego super 

się myśli, że można by mieć znajome przyjaciółki lesbijki, no 

kurde, orgazmistyczne strasznie, że można by być ich 

koleżanką, powiedzmy, którą by traktowały jako jedną ze 

swoich, jak dziewczynę też… i można by sobie zwyczajnie się 

zachowywać, jak z koleżankami i wszystko super, żadnych 

tajemnic, same zabawy, własne sprawy, no kurde… 

orgazmistyczne to jest na samą myśl, kurde, no… chciałbym 

być uznany za lesbijkę i móc być z dziewczynami jako jedna z 

nich, kurde jakie to fajne musi być… chodziłyby sobie na 

golasa, robiły swoje, jak zawsze, a ja bym był jedną z wielu, z 

nas, kurde… jak w raju, strasznie bym chciał być lesbijką… 

ale nie feministką, brońcie bogowie, oczywiste. Nie jestem 

chłopakiem, oczywiste, w znaczeniu nie to miałem na myśli, 

jestem, oczywiste, ale kurde nie jestem feministka, ja wolę 



 

 

dziewczyny tylko. Kurde, wyszło, że nie jestem chłopakiem i 

to oczywiste na dodatek. Nie to miałem na myśli. 

 

Nie lubię tych tęcz - mam uraz, niedobrze mi się robi, jak od 

pedałów. Nienawidzę tych tęcz, pedały zepsuły mi myślenie 

o tęczy. Nienawidzę tęcz… kiedyś były supr, ale teraz jedynie 

z pedałami mi się kojarzy i od razu kasuje… kurde… 

niedobrze mi znów… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Superlesba - odc. 1 

 

Super komiks, przejrzałem cały i każdy odcinek 

skomentowałem nawet. Klasyka mi wyszła komentarzowa 

przynajmniej, w komentarzu do historii zaprezentowanych. 

Przydatne będzie pewnie dla wielu przyszłych pokoleń 

młodych osób. Najpierw komiks, a potem mój komentarz - 

przynajmniej widać w przykładach, jak niektórzy mogą 

widzieć to, z czym się zapoznają - jak napisano. Miłej 

Lektury. Polubiłem. 

 

Powodzenia. 

 

Hej. 

 

Ja. DS`. czyli. 

 

Ja też jestem Bibliotekarzem. Na pewno nie można się ukryć, 

znam wszystkich bibliotekarzy na całym świecie, prosto z 

systemu mogę wylistować od razu wszystkich na wydruk… z 

całego świata nawet… która z nich to ta Superlesba? Przede 

mną nic się nie da ukryć, nie ma szans, oczywiste. jestem 

SuperFinalHighestAbsoluteSystemManager - zarządzam 

wszystkimi systemami i brakiem systemów, uogólniając: 

wszystkim 100%. Nie tylko w okolicach Ziemi i na lub pod. 

 

Polsza to mi się kojarzy z językiem rosyjskim. Ja żiwu w 

Polszje. Ja Polak. Komunist. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesbo - Superlesba comment odc 6 

 

No to to mi się podoba. Ta ostatnia historyjka w tym odcinku. 

Ja też od podstawówki, a nawet od przedszkola, z tego, co 

pamiętam, oglądam jedynie gołe baby i tylko to mnie w 

sumie interesuje w życiu i gry przygodowe i komputer Atari 

XL/XE, oczywiste. Inne rzeczy, to zależy, czy tam są ciekawe 

przygody, gołe baby, lub komputery, albo tajemnice i zagadki 

jakieś, oczywiste. Reszta to nie wiem, nie moje światy, 

oczywiste. I jeszcze karate. Lubiłem filmy o Commando, 

Rambo, Van Damme, itp., aż zostałem karateką też. No i 

sztuka, bardzo lubię sztukę, szczególnie z gołymi  

dziewczynami i widoczkami, gdzie są przygody, tajemnice, 

historie miłosne, etc. oczywiste. Nigdy mi się nie zmienia, bo 

musiałbym być kimś innym, oczywiste. 

 

 

… ale te rzeczy, co się robiło w typowej polskiej 

podstawówce, to raczej wskazują, że jestem o jedno 

pokolenie starszy, z lat 80-tych i 90-tych czyli. Te rzeczy tu 

wymienione dla mnie były już 'plastikowe', dla dzieci z 

pokoleń 'plastikowych', chemicznych, 'innych' - tego 

wszystkiego bym nie dotknął nawet, bo to trucizny i 

sztuczne rzeczy innych pokoleń, nie istniejące, trujące, 

niebezpieczne i chore chem-plastik jakiś radioaktywny, 

oczywiste. 

 

Ja żułem gumę Donald balonówy z historyjkami, gumę 

Turbo, Mambę i Maomam rozpuszczalne różnoowocowe, 

jadłem lody Bambino śmietankowe, albo w kosteczkach jak 

masło, co ciekły po rękach, jak się za długo jadło patyczkiem, 

oranżadki w proszku zlizywane z saszetki, aż szczypiące w 



 

 

język, albo z ręki, jeśli trochę ktoś poczęstował na rękę, 

mleko zagęszczone w tubce, ale nie czekoladowe, tylko 

zwyczajne, słodkie, bez dodatkowych smaków, tradycyjne 

takie, oczywiste… oranżadki w woreczku to tylko czasem, 

słomką trzeba było przebić - czerwone, pomarańczowe, 

zielone, inne kolory jakieś, pyszne… a tak to 'na miejscu' z 

kapsla, albo z zastawem, ale to raczej Coca Colę, jak święto 

było jakieś, albo się miało więcej kieszonkowego, to z 

herbatnikami pamiętam piłem sobie… potem na wymianę na 

następne butelki, a oranżada to na miejscu, prosto z butelki. 

 

 

Historyjki to jedynie z gum Donald, ale to tylko żeby nie 

wyrzucić, bo ładne, to aż szkoda było, nie wyrzuca się 

ładnych rzeczy gotowych, jakichkolwiek, jakie się ma, 

oczywiste i czasem się zbierały.  

 

Wolałem komiksy, oczywiste. Pełno komiksów - jeszcze mi 

zostały do dziś, oczywiste. 

 

… a naklejki to jedynie państw do kapsli, żeby oznaczyć swój 

kapsel do gry, albo numerki i literki do opisywania kaset 

wideo VHS, albo kaset z grami. 

 

… no i inne zabawy, tysiące ale, ale to chyba nie ten wątek tu 

akurat… 

 

Wszystkie rzeczy z podstawówki zostały mi aż do dziś, więc 

nie wiem, jak można kończyć coś w 5, czy 6 klasie. Dzisiaj po 

tylu latach nadal jedynie to samo mnie interesuje, co od 

przedszkola, oczywiste… jakoś nie da się zmienić nigdy, 

dzięki bogom wszechmocnym, oczywiste. Na wieki wieków, 

amends̀ . 



 

 

 

… o co chodzi w tym odcinku? To jakieś wprowadzenie do 

gołych bab w podstawówce? Mogę opowiedzieć o swoich 

przygodach, ale nie wiem, czy by mnie nie wyśmiali… hmm… 

 

Z taką koleżanką to byłoby o czym rozmawiać przynajmniej. 

Jak byśmy się zgadali o swoich zainteresowaniach, to można 

by razem chodzić szukać jakichś gołych dziewczyn i pytać, 

czy nie chcą się rozbierać i pokazywać, to byłby raj już w 

podstawówce wtedy, ale gdzie znaleźć taką dziewczynę, co 

miałaby wspólne zainteresowania, oczywiste… szkoda, że u 

nas takiej nie było, co by się chciała rozbierać i pokazywać, 

kurde… nigdy nie można mieć w życiu co by się chciało i się 

marzy, kurde jaki to straszny świat… 

 

 

Zdjęcia - klikania - LesgoZnalazłem tu opcję 'Zdjęcia'. Boję się 

trochę zawsze oglądać zdjęcia osób prywatnych, a co mówić 

klikać 'lubię', bo potem zawsze są jakieś konsekwencje, 

oczywiste, choćby takie, że niektóre kliknąłem 'like', a 

niektórych nie, i co teraz? Znaczy, że ktoś nie został 

polubiony no i ja mam przykrość na samą myśl i stres potem, 

że ktoś ma przykrość, że akurat nie dostał 'like', no i kurde i 

tak zagłada od razu na wstępie, hmm… wolę klikać zdjęcia, 

gdzie są publiczne, ogólne zawsze jakieś, a nie konkretnych 

osób prywatnych, co mogą się czuć różnie w zależności od 

klikania, oczywiste w sumie, hmm… no to ne wiem, to 

trauma w takim razie, to zaczynam się bać, może nie będę 

klikał, tak chyba lepiej… OK. Bo potem ktoś sprawdzi po 

zdjęciach, że 'te kliknął, a te to co, nie podobają mu się?" … 

hmm… ok, to nie będę sobie robił traum i innym… w razie 

czego, to chyba dobra decyzja, zdecydowane, amends`. 

 



 

 

Ale to genialna opowieść. Ciągle mam śmiech teraz. Jak jakaś 

trauma. Nie mogę zapomnieć tych palców grzebalców. A do 

tego z imionami i to jakimi, no kurde, pyszności na pewno, 

same smakowe palce, ślina normalnie. Zostanie mi na 

zawsze teraz, no trauma jakaś. :) A na koniec tsunami i 

wszyscy nie żyją i beczka i skok przez okno i cieczka, po 

kolanach pewnie aż, że śp. Pan Jan Chrzciciel aż musiał 

pomagać we własnej osobie, no horror jak z Egzorcysty 

'1972 normalnie, albo z Ogniem i Mieczem, jak tego chłopa 

kalekę wsadzili na pal i pojechali na wojnę… cały pal 

ochlapał, same koszta, kurde, tragedie same… i jeszcze coś 

jęczał zanim zdechł, no typowe… same tragedie… 

 

Ten kocyk to mąż dostał w gardło, że musiał łykać? W całości 

od razu, bez gryzienia nawet? Czy jak sznurem na szyję, żeby 

udusić? Czy został powieszony? 

 

Synek miał treningi w Auschwitz? Obóz wakacyjny jakiś, 

szkoleniowy? Wziął ze sobą mydło? Tam chyba nie dają do 

prysznicy, trzeba mieć własne chyba, nie wiem, czy własnej  

roboty, ale za darmo nie rozdają, mówią, że tam dopiero po 

pracy jest się wolnym, nie wcześniej. Dobre obozy, mam 

dobre wspomnienia. Ci, co przeżyli są silni już na zawsze. 

Synek wrócił? Nie każdy wraca… 

 

==== 

 

No tak, fajnie, że ktoś wyżej napisał jak jest. To naturalne 

wszystko zawsze. Trzeba by traktować jak córkę, do tego na 

pewno niesamodzielna, więc trzeba by utrzymywać, do tego 

relacja wygląda jak zboczona jakaś w sposób nie bardzo 

dobrze widziany ze względów społecznych i etycznych i 

psychologicznych i prawnych nawet, etc. - 20-letnia osoba 



 

 

dopiero zaczyna życie, zawsze ma pustą głowę dopiero 

gotową na doświadczenia i całą przyszłość dopiero, a już na 

starcie wpada w takiej sytuacji w świat, z którego potem nie 

da się łatwo wyjść i co dalej potem? Od razu jest się po 

przejściach i same trudności potem i tak do końca już potem. 

 

Mnie się skojarzyło od razu z niebezpieczną, tragiczną 

pedofilią, bo to jak przygarnięcie sobie zupełnie młodej 

osoby przez starszą, ustabilizowaną już osobę. Zawsze 

wychodzą z tego tragedie, a nawet horrory… nie ma szans 

nic takiego, tragedia dla 20-latki, straszliwe obciążenie i 

strach nawet dla 40-latki, czy generalnie 'starszej' o 20 lat, 

bo jak by nie było, jest to przygarnięcie przez starszą osobę 

'córeczki młodej', która już ma koniec życia na starcie, bo już 

zdecydowała, obojętne, czy sama chciała, czy nie, ale już 

historia gotowa… 

 

… i ludzie patrzą ze strachem, że tragedia będzie jakaś na 

pewno, oczywiście 100% mają rację, oczywiste. 

 

"- Ciekawe, co one tam robią razem , po nocach… w tym 

Zamku'… 

 

Takie tajemnicze historie genialne mi się kojarzą. Bardzo 

lubię takie historie, są bardzo orgazmistyczne. Jedna starsza 

zna Zamek i wie wszystko, jest doświadczona i wie, co robi, a 

młoda, niewinna, nieświadoma przychodzi poznawać i staje 

się jak uczennica prowadzona przez starszą… no i to jest 

dopiero historia… genialne, oczywiste, w horrorach tak 

pokazują, o Hrabim Draculi, itp. Super to jest, ale zawsze to 

jest horror… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jak kochają się lesbijki 

 

 

Bardzo fajne, lubię to. Szkoda, że nie jestem dziewczyną, 

chwilami tak sobie myślę, oglądając, bo fajnie wygląda. Nie 

wiem, jak to jest być dziewczyną, ale tak lubię dziewczyny, że 

może fajnie byłoby być, chociaż spróbować, jak to jest, 

genialne to musi być, kurde. Niezła przygoda by to była 

zobaczyć się jako dziewczynę nagle, kurde… od razu bym 

poszedł szukać jakichś dziewczyn i pytać, czy nie chciałaby 

się ze mną pokochać. Ale to musi być super. Pamiętam te 

obrazki, ale czarno-białe i w wersji zwyczajnej, facet z 

dziewczyną. Super to było. To też jest bardzo fajne. Lubię to. 

 

Jak kochają się faceci z lesbijkami? Bo ja mogę tylko o tym 

myśleć jak by to mogło być, ale nie wiem, nie znam się. 

Musiałbym być jak dziewczyna? Mimo, że jestem facetem? W 

znaczeniu taki, jaki jestem naturalny, ale nie wiem właśnie… 

być jako dziewczyna do wylizania jedynie, a nie mógłbym 

udawać faceta? Czyli tego, czym jestem? Jak to działa? Ktoś 

wie? 

 

Miałbym zachowywać się jak dziewczyna będąc facetem? 

 

Czy będąc facetem żeby kochać się z lesbijkami musiałbym 

być posłuszny i uległy, żeby zniżyć swój poziom dominacji 

męskiej naturalnej do poziomu miłej lesbijki? Wtedy byłaby 

miłość? A inaczej nie? Ktoś wie? 

 

 

==== 

 



 

 

 

Szukam sposobu aktualnie, bo akurat zobaczyłem nowe 

fajne artykuły… 

 

… jak można by kochać się z pannami lesbijkami… 

 

… bo nawet tworząc swoje Królestwo, zapraszając lesbijki do 

siebie, zastanawiałem się chwilami, jak one mogłyby mnie 

akceptować w ogóle… hmm… 

 

No i właśnie zawsze myślałem, że musiałbym chyba być 

miły, uczuciowy, delikatny, jak dziewczynka, czyli taki, jaki 

jestem od dziecka i zawsze w sumie… hmm… może to stąd 

tak lubię dziewczyny od dziecka… bo jestem podobny? 

Ciekawe… 

 

Hmm… kiedyś muszę to przemyśleć, czemu jestem jaki 

jestem… ciekawe… 

 

No więc chyba musiałbym być jedną z nich po prostu, 

dziewczynką czyli… tak mi się zawsze zdawało… i nie 

udawać faceta i wtedy byłbym na równi z lesbijkami, super 

by to było… 

 

…. wiedząc, że jestem facetem, na pewno chciałyby mną 

rządzić, żebym był ich poddanym, ale tak by się nie dało, 

oczywiste… hmm… 

 

.. więc zostaje się dostosować i to się wie… tak, to 

oczywiste… będąc na równi, nie będąc wyżej, jako naturalny 

facet - musiałbym zniżyć się do równości z dziewczynami i 

pozbyć się swojej wyższości rasowej czy osobniczej chyba, w 

znaczeniu dać się prowadzić miłości i koleżeństwu i 



 

 

przyjaźni jako równy jeden z lesbijek, jeden z dziewczyn… 

taki sam… miły i fajny jak one… jak z koleżankami z jednej 

grupy takiej samej… no i to by chyba wystarczyło… 

 

Tak, to mądry pomysł… muszę znaleźć sobie jakieś lesbijki 

na wypróbowanie, wait… 

 

Muszą być miłe, ładne, przyjazne, delikatne, uczuciowe, 

wrażliwe, takie jak ja… bo ja taki jestem, to muszę mieć tak 

samo, oczywiste… 

 

OK. To muszę sobie poszukać… ciekawe, czy to będzie 

miłość… 

 

Sama przyjaźń już mi wystarcza, że jak się lubimy z 

dziewczynami i i one się rozbierają i nie mają tajemnic, to mi 

to w zupełności wystarcza, oczywiste… jak dają się macać i 

wylizywać i kochać, no to już w ogóle raj, oczywiste… 

 

Hmm… muszę sobie znaleźć kilka miłych panien lesbijek na 

próbę, czy mogę być ich koleżankami… ale to będzie czad… 

kurde… 

 

Zobaczymy… w marzeniach to łatwo, w realu nigdy nie jest 

tak łatwo… muszę spróbować… wait… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesbo - Superlesba comment odc 6 

 

No to to mi się podoba. Ta ostatnia historyjka w tym odcinku. 

Ja też od podstawówki, a nawet od przedszkola, z tego, co 

pamiętam, oglądam jedynie gołe baby i tylko to mnie w 

sumie interesuje w życiu i gry przygodowe i komputer Atari 

XL/XE, oczywiste. Inne rzeczy, to zależy, czy tam są ciekawe 

przygody, gołe baby, lub komputery, albo tajemnice i zagadki 

jakieś, oczywiste. Reszta to nie wiem, nie moje światy, 

oczywiste. I jeszcze karate. Lubiłem filmy o Commando, 

Rambo, Van Damme, itp., aż zostałem karateką też. No i 

sztuka, bardzo lubię sztukę, szczególnie z gołymi 

dziewczynami i widoczkami, gdzie są przygody, tajemnice, 

historie miłosne, etc. oczywiste. Nigdy mi się nie zmienia, bo 

musiałbym być kimś innym, oczywiste. 

 

 

… ale te rzeczy, co się robiło w typowej polskiej 

podstawówce, to raczej wskazują, że jestem o jedno 

pokolenie starszy, z lat 80-tych i 90-tych czyli. Te rzeczy tu 

wymienione dla mnie były już 'plastikowe', dla dzieci z 

pokoleń 'plastikowych', chemicznych, 'innych' - tego 

wszystkiego bym nie dotknął nawet, bo to trucizny i 

sztuczne rzeczy innych pokoleń, nie istniejące, trujące, 

niebezpieczne i chore chem-plastik jakiś radioaktywny, 

oczywiste. 

 

Ja żułem gumę Donald balonówy z historyjkami, gumę 

Turbo, Mambę i Maomam rozpuszczalne różnoowocowe, 

jadłem lody Bambino śmietankowe, albo w kosteczkach jak 

masło, co ciekły po rękach, jak się za długo jadło patyczkiem, 

oranżadki w proszku zlizywane z saszetki, aż szczypiące w 



 

 

język, albo z ręki, jeśli trochę ktoś poczęstował na rękę, 

mleko zagęszczone w tubce, ale nie czekoladowe, tylko 

zwyczajne, słodkie, bez dodatkowych smaków, tradycyjne 

takie, oczywiste… oranżadki w woreczku to tylko czasem, 

słomką trzeba było przebić - czerwone, pomarańczowe, 

zielone, inne kolory jakieś, pyszne… a tak to 'na miejscu' z 

kapsla, albo z zastawem, ale to raczej Coca Colę, jak święto 

było jakieś, albo się miało więcej kieszonkowego, to z 

herbatnikami pamiętam piłem sobie… potem na wymianę na 

następne butelki, a oranżada to na miejscu, prosto z butelki. 

 

 

Historyjki to jedynie z gum Donald, ale to tylko żeby nie 

wyrzucić, bo ładne, to aż szkoda było, nie wyrzuca się 

ładnych rzeczy gotowych, jakichkolwiek, jakie się ma, 

oczywiste i czasem się zbierały.  

 

Wolałem komiksy, oczywiste. Pełno komiksów - jeszcze mi 

zostały do dziś, oczywiste. 

 

… a naklejki to jedynie państw do kapsli, żeby oznaczyć swój 

kapsel do gry, albo numerki i literki do opisywania kaset 

wideo VHS, albo kaset z grami. 

 

… no i inne zabawy, tysiące ale, ale to chyba nie ten wątek tu 

akurat… 

 

Wszystkie rzeczy z podstawówki zostały mi aż do dziś, więc 

nie wiem, jak można kończyć coś w 5, czy 6 klasie. Dzisiaj po 

tylu latach nadal jedynie to samo mnie interesuje, co od 

przedszkola, oczywiste… jakoś nie da się zmienić nigdy, 

dzięki bogom wszechmocnym, oczywiste. Na wieki wieków, 

amends̀ . 



 

 

 

… o co chodzi w tym odcinku? To jakieś wprowadzenie do 

gołych bab w podstawówce? Mogę opowiedzieć o swoich 

przygodach, ale nie wiem, czy by mnie nie wyśmiali… hmm… 

 

==== 

 

Z taką koleżanką to byłoby o czym rozmawiać przynajmniej. 

Jak byśmy się zgadali o swoich zainteresowaniach, to można 

by razem chodzić szukać jakichś gołych dziewczyn i pytać, 

czy nie chcą się rozbierać i pokazywać, to byłby raj już w 

podstawówce wtedy, ale gdzie znaleźć taką dziewczynę, co 

miałaby wspólne zainteresowania, oczywiste… szkoda, że u 

nas takiej nie było, co by się chciała rozbierać i pokazywać, 

kurde… nigdy nie można mieć w życiu co by się chciało i się 

marzy, kurde jaki to straszny świat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gołe dziewczyny - rysowanki 

 

Ale super, jak czytam o rysowaniu w tematach zboczonych, 

to aż mnie coś nachodzi, jakieś myślenie zboczone, że może 

ja też bym sobie tak porysował, uwielbiam gołe dziewczyny i 

fajne sceny, sztukę, pornografię, lesbijki, dziewczyny 

generalnie i ładne widoczki, sztukę czyli, oczywiste, proste. 

No i teraz jak myślę o gołych dziewczynach, że mógłbym je 

sobie rysować to już mam orgazmy od razu na samą myśl, aż 

mi przed oczami stają wizje i mi gorąco aż się robi od razu, 

kurde… 

 

… chciałbym umieć rysować gołe dziewczyny, to musi być 

strasznie przyjemny zawód, czy sztuka, tak umieć, kurde… 

można by zdjęcia robić na golasa, a potem rysować, nie 

wiem, na pewno są jakieś sposoby, żeby ładnie rysować coś, 

ale to przyjemne mi się wydaje, kurde, aż mi się zachciało 

sztuki jakiejś poszukać na Internecie przez to teraz… 

 

… muszę się nauczyć ładnie rysować, może będę znany? Ale 

by to było fajne, wszystkie dziewczyny by do mnie 

przychodziły, żeby móc się rozebrać i żeby móc je 

namalować, narysować, zdjęcie zrobić, kurde, aż zadyszki 

dostaję, jak o tym myślę nawet, kurde mol… 

 

Muszę coś poszukać fajnego na Internecie, fajne są gołe 

dziewczyny, ja bardzo lubię… 

 

Gry komputerowe to już w ogóle, są genialne, od dziecka 

uwielbiam gry, są super strip pokery, do dziś mi się 

podobają, nigdy mi nie przechodzi, kurde… jakie to super… 

 



 

 

Animacje też są genialne, gif-y można robić fajne, filmy 

nawet, kurde, jak myślę o gołych dziewczynach, to aż mi się 

wizje robią i pełno planów i nie mogę, zaraz zasnę, strasznie 

jestem wrażliwy, jak coś mi się podoba, od razu zasypiam… 

hmm… potem jak w miodzie się czuję cały, kurde jakie to 

fajne… są tu jakieś fajne zdjęcia? 

 

 

==== 

 

… albo komiksy? Uwielbiam fajne sceny, komiksy też, od 

dziecka, ale muszą być jakieś super sceny. Pyszności… teraz 

nie wiem gdzie szukać, chyba oślepłem od myślenia i nie 

wiem gdzie klikać, nic nie widzę… same wizje mam teraz, 

muszę iść, potem wrócę, jak mi przejdzie… kurde mol, 

zawsze tak mam, jak myślę o gołych dziewczynach, kurde 

mol… 

 

==== 

… aż zacząłem widzieć światło jakieś, kurde, to od gołych 

dziewczyn mi się tak robi, wszędzie światło widzę od razu i 

mi świeci, kurde mol, zaraz zasnę, no pyszności, ślina… 

kurde mol… jak to działa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A propos samotności - Comment - lesgo 

 

Tu nie trzeba niczego szukać, ani grzebać nie wiadomo gdzie, 

co mówić jakiekolwiek terapie, to byłby początek końca i 

uznania się za osobę chorą psychicznie i potem danie się 

prowadzić lekarzom, żeby nie czuć się samotną, jak ze 

staruszkami dość często, że chodząc do lekarzy mają o czym 

rozmawiać, mieć relacje społeczne, spotykać się, mieć zajęcia 

po prostu, nie nudzić się i zajmować sobie jakoś czas do 

śmierci bez depresji, mogąc narzekać codziennie, że 'znowu 

muszą iść do lekarza'… i tak sobie żyją, inaczej by umarły, 

oczywiste. 

 

To ogólnie jak to jest. 

 

A samotność zawsze wynika, że nie można rozmawiać o 

swoich sprawach prywatnych, planach, o własnych myślach, 

marzeniach - z powodu, że druga osoba nie czuje tego i nie 

podziela wspólnie, czyli zawsze jest się samotnym ze swoim, 

co się ma, oczywiste i proste… no i to tyle w tych kwestiach - 

samotności czyli. Jeśli nie ma się z kim dzielić swoich 

prywatnych rzeczy, no to jest się samotnym w tym, co 

najważniejsze, czyli we własnym życiu, proste i oczywiste. 

 

Oczywiste… no i to chyba w kwestii samotności tyle, nic 

więcej w temacie nawet nie istnieje, jedynie szczegóły 

konkretnych przypadków i algorytmy radzenia sobie z 

'samotnością' - czyli jak by nie było - szukanie, tych, z 

którymi da się rozmawiać - wtedy można się wyspać 

szczęśliwym nawet, inaczej na pewno nie, oczywiste. Proste. 

 

 



 

 

Drugi poziom wychodzenia z samotności, to jak już się uda 

znaleźć tą osobę, z którą rozmawia się jak z przyjacielem, 

który rozumie i lubi to samo i można razem, bo się lubi 

podobnie i się wie wspólnie - czyli ciągle jest o czym 

rozmawiać, bo o wspólnym, oczywiste - to potem można 

wspólnie robić.  

 

Wtedy już jest droga do szczęścia w nie samotności. Drugi 

poziom nie samotności, czyli robi się wspólnie to, o czym na 

pierwszym poziomie świetnie się rozmawiało i wspólnie 

omawiało i wyjaśniało, decydowało, planowało, rozumiało, 

lubiło, cieszyło się tym samym, co omawiane i o czym 

rozmawiane, etc. 

 

Trzeci poziom nie samotności, to już gotowy wspólny świat 

zbudowany razem, wspólnie, w funkcji czasu, który minął, i 

pozwolił wspólnie pracować nad wspólnym, co aktualnie 

gotowe, proste i oczywiste… i wtedy to jest trwały 

szczęśliwy związek już nawet, bo tyle czasu lubiło się i robiło 

wspólne, ma się wspólny świat zbudowany wspólnie… który 

się lubi wspólnie na dodatek, bo robiony wspólnie, 

oczywiste… 

 

… no i proste, no nie? 

 

Czwarty poziom to nie wiem, to na pewno trzy niższe muszą 

być trwałe wiecznie już jak fundament, dopiero można y 

myśleć, co dalej ze wspólnym trwałym… aby do przodu, 

nigdy w samotności już potem, proste… 

 

Powodzenia. Hej. 

 

 



 

 

 

Lesgo Comment - Miłośc obsesyjna 

 

Super jest ten test, gdybym sobie kliknął na każde pytanie 

'Tak', wyszedłbym na obsesyjnego mordercę sadystę z 

miłości, że jak już się zakocham, to zamorduję, ale nie ma 

szans, żeby nie dać mi się kochać, inaczej uduszę, zgniotę, 

zmiażdżę aż do bólu, rozszarpię, przemagluję, przegniotę na 

wszystkie strony i ścisnę wszystko, co się da, a potem 

zobaczę, czy jeszcze żywa i od nowa… no to jest dopiero 

miłość, ech… aż do bólu… kurde… i od nowa, już mnie aż 

nachodzi, i jeszcze raz… aż krew wychodzi z żył i oczy na 

wierzchu od uścisków… z miłości, ma się rozumieć… i 

puszcza się na chwilę i od nowa jeszcze mocniej… aż nie da 

się… trzeba uważać, żeby partnerka przeżyła… pozwolić jej 

odetchnąć… i od nowa… genialna miłość… aż do uduszenia i 

zamordowania… i od nowa, nie ma szans ucieczki… przed 

miłością nie ma co się bronić, oczywiste… i tak dopadnie… 

znowu… i od nowa… to jest dopiero miłość… trzeba mieć 

dużo siły do takiej miłości i wytrwałości i chęci i 

odporności… trzeba być silniejszym niż to możliwe 

organicznie naturalnie nawet… ale za to jaka miłość, ech… 

muszę sobie obejrzeć jakiś pornos sadomsochistyczny i 

sadystyczny, to mi ulży… potem będę miał traumę miłości i 

zacznę szukać kogoś do kochania, akurat wieczór… muszę 

sobie kogoś znaleźć… hmm… obojętne kogo w sumie, ja 

kocham wszystkie dziewczyny, to chyba jakaś obsesja… 

muszę iść… muszę kogoś kochać, pierwszą spotkaną, nie 

wypuszczę, aż mi przejdzie… potem opowiem… wait… ale to 

jest super miłość, aż dostałem zadyszki… muszę iść, bo mi 

nie przejdzie, jak kogoś nie znajdę do kochania… aż mi krew 

z warg poszła normalnie… muszę kogoś znaleźć, bo sobie 

pogryzę wargi i aż mi mięśnie się naprężyły wszystkie, że 



 

 

bardziej się nie da aż mi komórka pękła w ręku normalnie… 

to z miłości chyba… muszę kogoś znaleźć do kochania… 

chyba mam obsesję na tym punkcie, Boże… coś mnie 

naszło… gdzie tu są w okolicy jakieś dziewczyny? Muszę 

sobie jakąś znaleźć, bo mnie szlag trafi… cieknie mi aż z 

warg… cały jestem już czerwony… to jest miłość obsesyjna? 

 

I co teraz?… Boże, kurde… jak dr Jekyl i Mr. Hyde… dostałem 

zadyszki… to jest obsesja?… Hmm… ale to super uczucie, 

kurde mol… co teraz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seks - częstotliwość - lesgo - comment 

 

Chyba wystarczy zapytać partnerki, czemu nie chce więcej, 

niż zazwyczaj? Istotne jest co odpowie, bo nie mogę znaleźć 

nic na ten temat w tym liście. Dziwne. 

 

Trzeba zapytać: "czemu tylko dwa razy w miesiącu, a nie 

codziennie, albo dwa razy na tydzień chociaż?" 

 

I wtedy powie, o co jej chodzi. Może to tak samo jak z 

pójściem do knajpy, raz w tygodniu można, ale z czasem 

nawet tyle się nudzi i człowiek tyle sobie przypomina, że 

tylko aby raz w miesiącu na piwo pójść, odreagować i 

zrelaksować się… jak do głowy wpadnie, że można by… i 

nawet nie ma po co więcej, oczywiste… ile można, proste… 

raz się idzie i znowu na miesiąc się zapomina zwyczajnie, 

oczywiste… byłoby to męczące chodzić codziennie do 

knajpy, czyli odwrotnie, niż zamierzane i spodziewane, 

oczywiste… 

 

Hmm… albo ktoś lubi i ma ochotę, albo nie, to jak ze 

wszystkimi przyjemnościami w życiu, albo ma się ochotę, 

albo nie - jak można komuś wmuszać na siłę, kiedy nie ma 

ochoty, bo nie ma? 

 

Jak z jedzeniem przykładowo… 'jedz kaszkę'… - Nie lubię, 

znaczy się lubię, pyszna kaszka, ale kurde raz w miesiącu 

najwyżej, nie więcej, oczywiste… no kurde, inaczej się 

porzygam, nie chcę… nie o to chodzi, że nie lubię kaszy, 

nawet lubię, co mówić z sokiem owocowym, z ciasteczkami, 

z owocami świeżymi czy mrożonymi nawet, różne, 

oczywiste, z chlebem z miodem i masłem, z dżemem 



 

 

owocowym, no kaszka jest pyszna generalnie, każdy wie, no 

ale kurde… 

 

… raz na miesiąc można… to jak z lodami… no kurde dorosły 

człowiek może sobie loda zjeść raz na pół roku, jak sobie 

przypomni, że może to pyszne sobie spróbować jednego,  

okazjonalnie… pewnie nie zaszkodzi, 1.50… bambino… 

 

… no i kurde… wszystko zależy od ochoty i potrzeb, 

oczywiste… ja kawę i papierosy muszę mieć codziennie, bo 

by mnie szlag trafił i musiałbym szukać tak, czy inaczej, żeby 

zapalić i napić się kawy - inne sprawy znikają 100%, jedynie 

prosty cel: papieros, kawa z mlekiem i cukrem, reszta świata 

nie istnieje, oczywiste… 

 

… no ale nie każdy tak ma… inni w ogóle nie piją kawy i nie 

palą, inni okazjonalnie… 

 

… no proste wszystko, oczywiste… 

 

… a dzieci codziennie przykładowo jadłyby lody, 

różnosmakowe do tego, kolorowe… no jak czubki jakieś 

psychiczne, oczywiste… i weź tłumacz, że nie można 

codziennie, bo to nie zdrowe… 

 

He… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pewność siebie - lesgo - comment 

 

Pewność siebie jest bardzo prosta, można to chyba jakoś w 

punktach algorytmicznie prosto opisać, hmm… wait… 

 

Np.: 

 

Jak być zawsze pewnym siebie: 

 

- zawsze robić w życiu tylko swoje, czyli samodzielnie 

myśleć, samodzielnie planować, samodzielnie podejmować 

decyzje, samodzielnie realizować, mieć porządek w swoich 

sprawach samodzielnie zrealizowanych we własnym życiu, 

wiedzieć, co się robi, co się robiło, zrobiło i co się planuje z 

uzasadnieniem zawsze własnym, którego nie trzeba 

pamiętać, bo się wie samodzielnie, proste, oczywiste, czyli 

zawsze wolne… zawsze szczęście własne gotowe… proste… 

 

- uczyć się nowych rzeczy dla radości podnoszenia swoich 

umiejętności z chęci własnych, żeby się sprawdzić i nauczyć i 

zobaczyć jak jest, oceniając się prawdziwie samodzielnie 

zawsze, czy się umie, czy nie, etc., aby zawsze prawdziwie, i 

wolne i się wie… można zapomnieć… 

 

… każde doświadczenie w życiu jest jak nauka czegoś 

nowego, nowych zdarzeń, nowych sytuacji, obojętne czego, 

ale nawet znane rzeczy robione, też są zawsze nowe, bo 

dopiero się wydarzą, czy wydarzają - dzieją… więc to zawsze 

sprawdzanie nowych sytuacji i wiadomo… proste… 

 

 



 

 

- i chyba nic więcej, nic mi nie przychodzi do głowy 

aktualnie… chyba te dwa punkty powyżej wystarczają, żeby 

zawsze czuć się absolutnie pewnie we własnym życiu, 

obojętne gdzie się jest nawet, na Ziemi czy w kosmosie, 

oczywiste… 

 

… no i trzeba zadbać zawsze o pewność innych rodzajów, 

czyli zawsze być zabezpieczonym we własnym życiu na 

wypadek, na okoliczność, itp. - w zakresie standardowym, że 

można zapomnieć i wiedzieć, że cokolwiek się stanie, ma się i 

tak zawsze wolne, proste… 

 

No i to chyba tyle… ja jestem zawsze pewien 100% siebie i 

swoich spraw i życia i wszystkiego i ten wskaźnik jest 100% 

wieczny, nigdy się nie zmienia, bo jak niby? 

 

Oczywiste… proste… no nie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Milion za miłość - lesgo - comment - 08-2017 

 

Ze mną każda dostałaby milion. Wystarczy chcieć być moją 

dziewczyną i ja już kocham, oczywiste. Każdą jedną i 

wszystkie, bo już tak mam. Bardzo lubię dziewczyny i 

wystarczy, że widzę jakąś, to już mi działa miłość no i to 

proste chyba jest? Więc ktoś, zależy kto funduje te konkursy 

- musiałby płacić każdej jednej, która by chciała być moją 

dziewczyną, no bo ja od razu jestem pełen miłości i nie 

trzeba mnie przekonywać do niczego, sami mi działa od 

razu, automatycznie, oczywiste… hmm… 

 

… no to byłoby samo bogactwo na świecie i samo szczęście, 

bo nie dość, że pełno miłości, to na dodatek bogaci wszyscy i 

można żyć teraz, no kurde jakiś raj… 

 

Czad… kto płaci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzależnienie od miłości Test lesgo comment 

 

To trudniejszy test, niż ten o obsesyjnej miłości, tu nie mogę 

dać wszędzie 'Tak', automatem, byłoby to nieprawda, hmm… 

musiałbym myśleć chyba, ojej to będzie męczące, wait… po 

kolei…  

 

… chyba większość mam na 'Tak', od przedszkola tak mam, 

nic mi się nie zmienia, mam chyba jakąś obsesję. 

 

W podstawówce myślałem tylko, żeby mieć dziewczynę i 

móc się z nią kochać, w szkole średniej jedynie to samo, 

potem jedynie to samo i tak do dziś, tylko plany mi się 

zmieniają z upływem czasu: kiedyś chciałem mieć 

dziewczynę, żeby móc mieć żonę i rodzinę, potem miałem 

problem, co zrobię ze wszystkimi innymi, które mi się 

podobają, potem już nie mogłem się zdecydować, bo to są 

rzeczy nieodwracalne potem w życiu… 

 

… teraz mam ostateczne plany na całą przyszłość: ile 

dziewczyn uda mi się mieć dla siebie na własność w moim 

Królestwie na Ziemi, tyle będę miał i ze wszystkimi się 

ożenię, które się nadają, reszta będzie kochankami i 

przyjaciółkami, inne nie wiem, ale kochankami też, 

oczywiste, a te, które nie będą chciały się ze mną kochać, to 

nie wiem, to zapytam czego chcą w moim Królestwie i muszą 

się wytłumaczyć… a reszta to będą moje kochanki na 

wieczne czasy, tak, czy inaczej, oczywiste… żeby mi się nie 

nudziło, muszę mieć rozmaitość i przygody i zabawy i jakieś 

treści ciekawe w życiu z miłością, oczywiste… 

 



 

 

Mam nadzieję, że nie będę się nudził, na razie mi się nie 

zdarzyło w życiu, na szczęście… 

 

Czy jestem uzależniony? Myślę od przedszkola tylko o 

dziewczynach i o niczym innym w sumie, jedynie jak trzeba, 

żeby móc wrócić do tego, co jedynie się liczy, oczywiste… nie 

mam innych tematów generalnie, może hobby najwyżej 

jakieś, komputery, książki, jakieś przygody, zabawy różne, 

ale i tak to tylko dla relaksu, oczywiste… potem znowu 

jedynie dziewczyny mnie interesują, generalnie nie mam 

innych zainteresowań chyba istotnych jakichś, hmm… 

 

Czy to jest choroba, czy obsesja jakaś? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O toksycznych związkach - jak zydzi - lesgo coment 

 

Znowu tu wszedłem, ale jakby to był inny test jakiś… nie 

lubię tego słowa 'toksyczny'… ten artykuł nie pasuje do 

mojego komentarza zupełnie, nie ten rewir pracy w związku 

czy relacji - teraz tak widzę, jak tu wszedłem - aż się 

wystraszyłem swojego komentarza, bo to chyba bez czytania 

artykułu napisałem, pobieżnie patrząc. 

 

Obrzydliwe jest to słowo 'toksyczny' - w takich rzeczach nie 

da się NIC 100% zupełnie, zawsze - jak w truciźnie, nawet z 

tego obrzydliwego słowa wynika, że od razu człowiek się 

krzywi i nie dotyka nawet, stąd omijam takie artykuły 

zawsze, gdzie widzę słowo 'toksyczny', 'trucizna', 'finanse', 

itp. rzeczy trujące, których nienawidzę nawet mieć w 

świadomości, bo mnie od razu truje na samą myśl, oczywiste, 

stąd unikam i nie dotykam zawsze, oczywiste… 

 

… nie wiem, jak i na jakiej podstawie napisałem powyższy 

komentarz kiedyś, hmm… musiałem być zaspany chyba i 

myśleć nie to, o czym mowa, hmm… 

 

… toksyczne rewiry to w ogóle nie ma nad czym pracować - 

utylizuje się i likwiduje w zakładach chemicznych i nie 

dotyka, oczywiste… nie wolno grzebać w takich rzeczach, 

oczywiste, powinno być Zakaz! - Nie dotykać! - proste… 

 

Te typy wypisane niżej pod artykułem chyba dobrze 

pokazują (w nazwach przynajmniej) - skąd się biorą 

toksyny… i toksyczni… 

 



 

 

'zawsze coś nie tak' - jakby ktoś przeszkadzał… a jak ktoś 

mówi, że 'to co mam zrobić?' - to ktoś nie ma czasu, potem 

przeprasza, jak żydek oszukaniec jakiś, potem znowu udaje, 

że wszystko dobrze i przeprasza, potem znowu i znowu i to 

jest zawsze zabójstwo w ciężkich torturach dla osoby z 

osobą toksyczną i gwarancja śmierci 100% w bólach, jak w 

truciźnie, oczywiste… 

 

Nie wolno z takimi osobami mieć nic wspólnego, bo i tak jak 

trucizna - boli i śmierć… a dla tych toksycznych nie ma to 

znaczenia za bardzo, znajda sobie kogoś innego - PASOŻYTY. 

Muszą kogoś mieć, ale żeby ktoś nie przeszkadzał - jakby 

tego kogoś nie było, ale musi być - pasożyty tak mają. 

 

Stąd 100% zakaz kontaktowania się z takimi osobami, jak z 

żydkami, oczywiste. Inaczej na pewno śmierć w bólach - 

proste. 

 

Tak działa biologia, proste czyli, oczywiste. 

 

… od razu takie pasożyty tłumaczą i zaprzeczają lub 

potwierdzają - jak żydzi i pasożydy - żeby utrzymać ofiarę… 

muszą zaprzeczać i tłumaczyć, oczywiste… inaczej straciłyby 

pokarm / pożywkę niezbędną do życia czyimś kosztem, 

proste… tak działa PASOŻYT, oczywistości czyli, oczywiste… 

 

… kiedy się powie 'kosztem' - od razu mówią o pieniądzach 

=> 100% typowe - pasożyty czyli i zabójcy - muszą mieć 

zawsze przewagę finansową i administracyjną lub 

jakąkolwiek, na której UZALEŻNIAJĄ OFIARĘ => zabija się od 

razu takie osoby, bo znajdą następnych do pasożytowania, 

oczywiste… lepiej zabić zanim znajdą innych… zawsze 100% 

kłamią, jak żydzi, oczywiste… 



 

 

 

Zdrada - comment - lesgo 

 

Nie ma szans, jedynie samobójstwo, oczywiste, proste… 

 

Chyba, że umie się zabić / usunąć zupełnie 100% w myślach 

osobę, która zdradziła, czyli => 100% zapomnieć, usunąć jak 

<DEL> zupełnie 100%, pousuwać wszystkie wspomnienia, 

rzeczy, to, co związane, umyć, posprzątać, wyczyścić 

mieszkanie, wszystko 100% polikwidować, co trzeba i 

wolne, uff… i 100% zawsze zakaz, jak z wirusem hiv już 

potem. 100% niezmiennie zakaz jak przez wirusem 

śmiertelnym, który zabija od razu jedynie zbliżając się i 

wystarczy dotknąć kwantem / atomem - to jak śmierć - tak 

trzeba traktować i gotowe… 

 

… nie trzeba popełniać samobójstwa wtedy… innych opcji 

nie ma - nie nazywają się zdradą, oczywiste… czyli poza 

tematem, proste… 

 

Znowu to samo. Tam było DELete (te trzy litery wielkie 

pierwsze) ze znakami '<'. i '>'… to skreśla komentarze, nie o 

to mi chodzi, kurde… 

 

 

 

Teraz usunęło znowu te znaczki, co chciałem pokazać. 

Zamiast komentarza wyszedł jakiś SPAM, ale to wkurzające… 

i co teraz? 

 

?? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Raj - rozmyślania - cz. next 

 

Tu dobry test znalazłem, bo z niego wynika mi prosty 

wniosek niechcący, kiedy sobie akurat komentowałem, 

przydatny chyba w moich planach i ciężkiej pracy 

koncepcyjnej, jak zrealizować swoje Królestwo na Ziemi… 

 

… w komentarzu do czegoś samo prosto wyszło, bez 

myślenia, no i łatwiej od razu wszystko, super, lubię to… 

 

… przydatne. Czad. 

 

Wyszło mi, że: 

 

1. W moim Królestwie będą moje żony, czyli te dziewczyny, 

które się nadają na żony. 

 

2. Reszta to będą moje kochanki. 

 

3. Pozostałe, to nie wiem właśnie, już właśnie miałem 

dokładnie ten problem wcześniej, rozmyślając o tym i tu 

znowu, zawsze tak samo się myśli o tym samym, oczywiste, 

czyli te same problemy lub wnioski, czyli jedynie logiczne, 

nie inne, oczywiste… no i właśnie… 

 

… przynajmniej tu w komentarzu mi wyszło, że te, co nie 

będą chciały być nawet moimi kochankami, ani nic => będą 

musiały się tłumaczyć… no kurde, muszą uzasadnić, co robią 

w moim Królestwie, oczywiste… 

 

… no i będę wiedział… żeby mnie tylko nie oszukiwać, 

oczywiste… 



 

 

 

OK. No to super, przyda się… 

 

Będę miał super genialne Królestwo wieczne… 

 

… kurde, raj… 

 

… czad… 

 

==== 

 

… nie wiem, jak będą się czuły te, które chciałyby być moimi 

żonami, a uznam je, że się nie nadają… 

 

… może im być smutno… no to przynajmniej będą wiedziały i 

będą smutne całe życie, ale przecież będą moimi 

kochankami, a do tego będą miały marzenia o byciu moimi 

żonami, więc przynajmniej mają co robić, super… nie ma 

tego złego zawsze, oczywiste… 

 

No to OK. 

 

To lubię to. Wytłumaczę im potem… muszą być szczęśliwe, 

oczywiste… wszystkie 100%. Proste… 

 

.. ale będę miał super Królestwo, kurde… jaki to genialny raj 

będzie, ale czad… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wrocław - Grupa - lesgo - Opowieść o Zamku 

 

Właśnie znowu zobaczyłem ten podpis pod grupą, że 

'Szczere, kochające' i chyba tak mi się coś kojarzy, znam kilka 

osób z Wrocławia, i tam chyba jest inny rodzaj ludzi, 

dziewczyn przynajmniej, inni to mnie interesują raczej, 

oczywiste. Byłem we Wrocławiu kiedyś i tam jest zupełnie 

inna atmosfera, klimat, inny świat trochę, jakby z dawnych 

czasów, pod opieką kobiecą jakąś, jak z dawnych książek i 

historii mi się kojarzyło, że historia i tradycja jakaś się tam 

zachowała i zatrzymała nawet, wieczna, lub coś... że jak tam 

się jedzie, albo myśli o tamtym świecie, we Wrocławiu, to 

zupełnie jakby w inny świat się jechało, czy wspominało, 

bardziej wieczny, trwały, dziewczyny też mi się tak kojarzą, 

jak z opowieści szlacheckich jakichś, że wszystko zachowane, 

jako wartość jedyna i jedynie istotna, kobiecość jakaś z całą 

historią i wszystkim, co trzyma świat niezmienny... coś w 

tym jest genialnego, kiedyś to muszę zbadać dokładnie, bo to 

bardzo ciekawe, możne znajdę to, co najwartościowsze w 

świecie i w życiu? Jak skarb jakiś, wieczny... jakby się szukało 

po całym świecie i nagle weszło do wioski, w której jest to, 

czego się szukało, realny świat zachowany, trwały, wieczny, 

żywy, prawdziwy... i niezmienny... i potem już nie ma dokąd 

iść, zostaje się na zawsze jako część tego świata, 'łyknięta i 

wpisana' już na wieczność potem... jakoś tak to czuję, 

straszliwie ciekawa rzecz, muszę zbadać ten Wrocław 

kiedyś, kurde... mam nadzieję, że to nie jest tak, jak w tym 

odcinku z Robin Hooda, z tej serii z lat 80-tych, o Wiosce 

Crom Crouak, czy jakoś tak... niby nareszcie odnalazło się 

swój świat i szczęście wieczne jakieś... a to może być tylko 

jakaś zwida, albo specjalnie oszustwo 'typu kobiecego' 

jakieś, a ucieczki już nie ma potem, no horror, kurde... 



 

 

kobiecy świat to straszna rzecz, kiedy nie można uciec, 

kurde, jak z Draculi trochę chyba, tak mi się kojarzy... raz 

wejdzie się do Zamku... i jest się już wiecznym elementem 

opowieści, nie ma szans ucieczki... jak więzień wieczny, Yans 

więzień wieczności, albo coś... nie wiem... hmm... bardzo to 

ciekawe... nie są to żarty... boję się, że jak tam pojadę, to mnie 

wciągnie i zeżre. Ci, co nie wiedzą, jak to jest, pewnie nie 

rozumieją... hmm... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

lesgo - comment - czy dziewczyna jest lesbijką 

 

Ja rozpoznaję zawsze tak samo: jak widzę dziewczynę, to dla 

mnie jest ona lesbijką, jeśli mi się podoba - czyli jakbym 

widział miłą, śliczną, grzeczną, uśmiechniętą, albo i skrytą 

nawet, w sumie obojętne, ale jednak dziewczyna bardzo mi 

się podoba, bo jest fajna jakaś, dziewczęca taka, miła, 

grzeczna, jak kulturalna nastolatka, stąd chyba tak nastolatki 

uwielbiam od dziecka, takie miłe, śliczne, młode, 

cukierkowe, delikatne, grzeczne, uśmiechnięte, zawsze coś 

myślą sobie i obserwują, uśmiechając, lub śmiejąc się w 

myślach, jak coś widzą, co im akurat się podoba, albo ciekawi 

- jak to nastolatki... ciekawe życia, przygód, wszystkiego, 

poznają świat i cieszą się, że mogą sobie poznawać, są 

zadowolone z życia i mają marzenia i plany i robią swoje, 

zawsze szczęśliwe, nawet, jak przeżywają dramaty, to nadal 

są super, bo wtedy to jest śliczna nastolatka przezywająca 

dramat i to bardzo porusza, takie uczuciowe, prawdziwe, no 

miłość i życie normalnie, po prostu... no i one mi się zawsze 

najbardziej podobały, takie myślące samodzielnie sobie we 

własnym życiu i planujące sobie i robiące sobie, niezależne 

dziewczyny takie, nawet jeśli w grupach są, jak to typowe dla 

nastolatek, to jednak każda z nich w takich grupach jest 

osobną osobą i wtedy widzę pełno fajnych nastolatek, no 

normalnie czad, oczywiste... jak można nie lubić, oczywiste... 

 

... i potem mi szkoda, jak już są starsze, bo albo wychodzą za 

mąż, mają chłopaków i nic się nie da, oczywiste... 

 

... a poza tym mogę się tylko napatrzeć i lubić tylko, tak, czy 

inaczej - w tym świecie i tak nic się nie da, no bo jak? Nie 



 

 

wiadomo, oczywiste. Można lubić jedynie, a nigdy nic się nie 

da, jeśli nie jest się rówieśnikiem, no i co zrobić... 

 

... jak są starsze, lub dorosłe kobiety po prostu, to i tak widać, 

że fajna dziewczyna jakaś, sama myśli sobie, robi swoje, 

samodzielna czyli w myśleniu i w tym, co robi, no i takie są 

super, od razu strasznie lubię i mogę sobie powzdychać 

jedynie no i kurde... i trzeba iść dalej, oczywiste, nie myśleć... 

 

... ja tak widzę lesbijki, że fajne samodzielne dziewczyny, jeśli 

są sympatyczne i otwarte, że można pogadać i normalnie 

sobie rozmawiać i się zachowywać, jak nastolatki młode, no 

to super, to jedynie można marzyć, że może ma ochotę się 

spotkać jeszcze wieczorem, albo coś, cokolwiek, oczywiste...  

 

... jak jest negatywnie nastawiona do facetów i ma minę 

naburmuszoną, krzywą jakąś, albo nieistniejący wyraz 

twarzy, 'jakby  nie było', bo np. faceci są w okolicy, albo coś, 

to przykre zawsze, oczywiste, ale zawsze zależy, bo jak 

któraś ma buzię krzywą, to tak jej i tak zostaje trwale, więc 

takie i tak mi się nie podobają, generalnie, więc nie ma 

różnicy, oczywiste, nawet bym nie chciał zaczepiać ani nic, 

bo po co, oczywiste... ale zależy zawsze, bo niektóre ładne 

bardzo fajnie wyglądają naburmuszone i z fochem jakimś, 

grymasem nielubienia, albo coś - super też są takie, za to się 

je lubi właśnie, za foch... czad to jest... 

 

... a jak widzę, że ładna, fajna, sympatyczna, ciekawa jakaś, no 

to kurde... super widoki, aż chciałoby się cokolwiek, dzień 

dobry powiedzieć chociaż, żeby zauważyła, albo nie wiem, a 

może kiedyś sobie przypomni i sama znajdzie... 

 



 

 

... no zawsze i tak widząc fajną dziewczynę warto chociaż 

sobie popatrzeć, oczywiste, jak zauważy, znaczy, że 

zauważyła, wtedy zawsze może po latach, czy po wiekach 

nawet zobaczy gdzieś i zapyta: - O, to Pan... 

- Ja?... 

 

... no i właśnie... 

 

Dla mnie w sumie nie ma znaczenia, czy lesbijka, czy 

normalna dziewczyna, co lubi facetów. Ważne, że  mi się 

podoba, oczywiste. Jak lesbijka, to często nawet lepiej, bo 

one potrafią się lepiej kochać nawet czasami, sama miłość 

normalnie, wystarczy być miłą 'dziewczyną' dla lesbijki, czyli 

miłą koleżanką i to jest dopiero miłość, jak z przyjaciółką, no 

pełnia szczęścia i miłości, oczywiste... 

 

... z kobietami normalnymi, co lubią facetów, to zawsze 

inaczej - jak z dorosłymi wtedy, bardziej poważnie wszystko, 

nie jest wtedy takie proste wszystko, oczywiste... a z 

lesbijkami to radośnie jak z koleżankami, no i to jest super, 

ale to jest różnica właśnie... 

 

Tak to widzę i tak to jest, jak dla mnie. 
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