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7 

 

ROZDZIAŁ I 

 

 

 

 

– Tak, mogę… to pani prosi, ja mam czas… 

 

– Tak, bardzo pan miły, bardzo panu dziękuję… 

 

– Bardzo proszę, drobnostka… 

 

– Jeśli to dla pana cierpienie i wyrzeczenie, zaspokajać 

życzenia, lub prośby, starych panien, jak ja… 

 

– Ależ skąd… dobry początek… ja mam czas, proszę panią… 

cieszę się zawsze niezmiernie, kiedy mogę komuś pomóc, co 

mówić dziewczynom, na szczęście lubię dziewczyny, więc na 

pewno Pani będzie szczęśliwa, dobrze pani trafiła… 

 

– Na pewno zaraz mi pan powie, że jak w ślepy los?… 

 

– W ślepy los? A co to znaczy? Może jak ślepiec w los? Jak los 

może być ślepy, za przeproszeniem, powtarzając określenia 

pani jedynie, co by w rozmowie fason trzymać należyty, jak 

zaczęto, ma się rozumieć… 

 

– Niech Pan nie udaje idioty, za przeproszeniem… 

 

– W jakim sensie, jeśli mogę spytać? Nie zawsze nadążam za 

rozumieniem rzeczy, które nie są proste do analizy wprost, 

wie Pani, każda istota ma własny tok myślenia, który 
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uzewnętrznia na przykład, werbalizując w słowach, które nie 

zawsze… 

 

– Tak… może ma pan rację… hmm… zapomniała o czym 

mówiliśmy… 

 

– O ślepocie losu z pani strony, o próbie zrozumienia, jako 

być może o losie mowa, w który ślepiec… Nie ważne w 

sumie, prawda… jesteśmy tu w końcu dla przyjemności… 

 

– Tak, ma pan rację… po co gadać o głupstwach, a do tego 

filozofować, prawda? Nie byłoby to przyjemne zbyt, jeśli ktoś 

nie jest filozofem… przykładowo… 

 

– Tak, to prawda… 

 

– Co Pan robi ogólnie w życiu, jeśli mogę spytać? 

 

– Cieszę się i poznaję… lubię świat… generalnie… 

 

– A na co dzień, coś konkretnego? 

 

– Zabawiam innych, uczę, pokazuję, spotykam się z ludźmi, 

zwiedzam świat, zawsze, wie pani, jest coś do roboty gdzieś, 

nie nudzę się… 

 

– Zabawia pan ludzi? Tak jak przykładowo teraz mnie? Za 

chwilę mi pan pewnie powie, że jestem jak te inne dziwki, 

które pan zabawia i tu pełno dookoła… 

 

– Ależ skąd. Nikomu nigdy tak nie mówię. Jak by to mogło 

być, proszę łaskawie samemu samodzielnie pomyśleć, jaki 

byłby rozum i rozsądek w mówieniu, lub myśleniu nawet, 
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głupstw, jak pani daje przykład, skoro przyjemnością jest, 

każdy chyba wie… 

 

– Tak, może ma pan rację. To dobrze, wie pan, może jest pan 

trochę inny, niż ci wszyscy głupcy tutaj dookoła… mówi pan 

jak poeta trochę, a do tego może nawet sensownie 

chwilami… jest pan edukowany? 

 

– Raczej z poznania świata jedynie, tyle co zdążyłem , 

obserwując, żyjąc, po prostu, między ludźmi… 

 

– Nie studiował Pan? 

 

– Wiele kierunków i uczelni… 

 

– Ach… no tak… ciekawie pan zaczyna znajomość… 

 

– Nie wiem, to Pani twierdzi… pani pyta… ja tylko spełniam 

prośbę… 

 

– No tak… a nie oszukuje pan dziewcząt, które pan zabawia? 

 

– Jak bym mógł? Proszę samemu pomyśleć, jakie mogłyby 

być tego konsekwencje, prawda? Mógłbym tu dzisiaj być z 

panią i planować czas dalszy… po imprezie… 

 

– Ma Pan plany jakieś konkretne po imprezie? 

 

– To zależy zawsze, oczywiste… plany zawsze każdy ma 

własne, oczywiste, prawda… a Pani tak sama tutaj? Nikogo 

Pani z sobą nie ma? 

 

– … to zależy, proszę pana… 
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– Mówiła Pani, że nie chciałaby być sama pośród tych 

głupców… kto panią tu przysłał i w jakim celu, można  

spytać? 

 

– Możliwe, że chciałam odpocząć… spędzić wieczór… a pana 

to interesuje w szczegółach bardziej może, czy ogólnie tak 

tylko… 

 

– Mnie zupełnie nic nie interesuje, proszę panią, staram się 

jedynie podtrzymać rozmowę… pani prosiła, ja się staram, 

prawda… dla pani przyjemności… 

 

– Dla mojej… no tak… i pan nie cierpi z tego powodu? 

 

– Ależ skąd, jak wcześniej mówiliśmy. To dla mnie 

przyjemność, poza tym zawsze mam czas. Bardzo lubię 

dziewczyny. A pani na dodatek nie wygląda jak te inne 

dziwki tam dookoła… 

 

– No tak… 

 

 

[..] 

 

 

– To co z pana planami potem? Jest pan wolny generalnie? 

Czy ktoś czeka pana? 

 

– A czemu Pani pyta? Z ciekawości, czy z planów własnych 

planowanych jakichś dopiero w trakcie, myśląc, planując, 

żeby wiedzieć w razie czego… 
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– Czemu pan pyta w ten sposób? Bezczelny pan jest trochę i 

dziwny, takim stylem mówić i do tego wprost. Nigdy pan nie 

rani kobiet? 

 

– Ależ skąd. Jak by tak można… raczej ratuję i opatruję, jeśli 

trzeba. Bardzo byłoby to straszne widzieć skrzywdzoną 

kobietę… nie mógłbym tego widzieć w życiu moim… 

gdziekolwiek idę, lub jestem, to chyba oczywiste… 

 

– No nie wiem… możliwe… może nie każdy tak ma, jak pan 

opowiada… dziwne to trochę… skąd pan się wziął tak 

naprawdę dzisiaj tutaj? 

 

– Przyszedłem potowarzyszyć Pani trochę, żeby nie czuła się 

pani samotna tutaj dziś wieczór, pośród tych głupców, jak 

pani nazywa towarzystwo… i pośród tych dziwek, co 

mogłyby się sprzedać podobno za kawałek guzika, jak pani 

mówi… 

 

– Tak… skąd pan mógł wiedzieć, że dzisiaj tutaj będę? Pan 

mnie szpiegował? Zna mnie pan? Czy ktoś pana nasłał? 

 

– Raczej nie, to oczywiste. Jak mógłbym znać panią 

wcześniej, poznając dopiero dziś na imprezie… to pani 

podeszła… 

 

– No tak… i w tym celu pan się tu dziś pofatygował? Czegoś 

nie rozumiem z pana wypowiedzi… 

 

– Czytała Pani Fausta Goethego, albo Mistrza i Małgorzatę? 

 

– W jakim sensie? … jak to się ma do poprzedniego? 
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– … no właśnie… widzi pani… są rzeczy na ziemi i na niebie, 

lub w kosmosie, jak powiadają od starożytności , albo od 

dawniej… ludzie… 

 

– Straszy pan, tymi dziwnymi wypowiedziami… studiował 

pan filozofię? 

 

– Trochę, też… przy okazji, ale to nie ma związku, oczywiście, 

trochę historii kiedyś, jak każdy, w szkole, raczej nie, 

powiedzmy… 

 

– Powiedzmy? Tajemniczo pan mówi, możliwe, że zacznę się 

pana za chwilę bać… 

 

– Nie ma czego, zaręczam Panią… wiem lepiej, można mi 

ufać… 

 

– Jak mogę panu ufać, poznając dziś wieczór dopiero… a już 

bojąc się, czy z normalnym człowiekiem do czynienia mam, 

czy z kimś dziwnym, tajemniczym… 

 

– Na pewno nie jestem Saint Germainem, nawet hrabią, może 

mi Pani wierzyć. Gdyby nawet mówili, to na pewno nie ja… 

 

– Saint Germainem? A kto to jest? 

 

– … no tak… no widzi pani, nie ma potrzeby wiedzieć nawet, 

ludzie czasem głupoty plotą, nieedukowani najczęściej… 

 

– No tak, jak ci głupcy tutaj… [przykładowo…?] 

 

– No właśnie… [to zależy, wie Pani…] 
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[..] 

 

 

– I Pan tak zawsze rozmawia z dziewczynami? 

 

– Obojętne, proszę Panią… zwyczajnie zawsze staram się, jak 

zawsze czyli… nigdy inaczej, może nie umiem nawet, znaczy 

się umiem, oczywiste, ale wolę naturalnie, nie lubię się 

męczyć, nie jestem masochistą… 

 

– No to ładnie… ładnie pan mówi, zaciekawia… gdzie pan się 

uczył życia i  mówić i opowiadać, tak konkretniej, jeśli można 

[s]pytać…? Z ciekawości pytam, bo wie Pan, nie łatwo tak na 

co dzień znaleźć kogoś, kto by umiał… 

 

– Już mówiłem na imprezie wtedy… z życia po prostu… 

 

– No tak, panu to łatwo… po prostu… niektórym to dobrze… 

ile lat trzeba żyć, lub mieć, żeby tak sobie o życiu i świecie 

mówić?… 

 

– Jak ja? 

 

– Tak… 

 

– Nie wiem, wystarczy chyba zwyczajnie żyć, nie wiem ile lat. 

W jakim sensie? Skąd mogę wiedzieć. Czy pyta mnie pani o 

mój wiek? 

 

– A ile Pan ma lat? Mogę spytać, czy to tajemnica? 
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– Rozumiem, że z kontekstu naszej znajomości i rozmowy 

wnioskować mogę pani uzasadnienie pytania o mój wiek?… 

 

– Trudno to pan powiedział trochę… że… tak, że pan 

zaciekawia, jak mówiliśmy… tak, to prawda, z ciekawości 

pytam… ile trzeba mieć lat, żeby tak właśnie… tylko niech 

pan mi nie mówi, że pan ma dopiero dwadzieścia lat… bo i 

tak nie uwierzę… 

 

– Tak, to prawda… a na ile wyglądam? 

 

– A czy to ma znaczenie? 

 

– Widzi Pani, jeśli zdradzę Pani swój wiek, dozna Pani 

szoku… 

 

– Szoku? Dlaczego… z jakiego powodu? Młodo pan wygląda 

stosunkowo, że zwyczajnie, w sile wieku młodego, młody 

człowiek, widać przecież, każdy może zobaczyć, gdzie w tym 

szok miałby być niby? 

 

– … no właśnie… 

 

… hmm… 

 

… wie Pani, nie mam w zwyczaju kłamać, bo jeśli miałbym 

skłamać, to od razu, albo kiedykolwiek w przyszłości, ale i 

tak musiałbym wrócić, żeby się wytłumaczyć. Tak mam w 

naturze, inaczej mogłoby mnie to męczyć, aż do zabicia mnie, 

stąd nigdy nie kłamię… nie mogę kłamać, to taki mechanizm 

naturalny, fizyczny, jak maszyna… nie wolno mi, znaczy się 

mogę i wolno mi, ale wiem z czym to się wiąże, stąd nie 

mogę, rozumie pani? 
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– Tak, chyba rozumiem… sumienie by pana zabiło i męczyło 

potem, tak? To pewnie zwyczajna rzecz, ludzie tak mają 

chyba w naturze, prawda? Generalnie przynajmniej… co w 

tym niby dziwnego i dlaczego pan o tym opowiada? Pytałam 

tylko o pana wiek, a pan mówi o oszukiwaniu. Pan się 

wstydzi swojego wieku? Jeśli to dla pana problem, to mogę 

nie pytać, co mnie to może obchodzić, prawda? To oczywiste 

chyba… bardzo pana przepraszam. Nie mogłam wiedzieć, że 

to sprawi panu problem filozoficzny, lub inny jakiś… 

 

– Raczej nie o to chodzi… nie mogąc kłamać, musiałbym pani 

powiedzieć prawdę… czy wydaje się to pani 

oczywistościowo oczywiste, jak powinno, prawda? 

 

– No chyba tak… dziwnie pan opowiada znowu. Co pan 

próbuje powiedzieć, a trudno to panu wyrazić jakoś, że 

trzeba o filozofii mówić, zamiast zwyczajnie… czy coś jest nie 

tak, lub dziwnego z pana wiekiem? Zaczyna mnie pan znowu 

straszyć… w jakimś sensie… 

 

– … dojedźmy najpierw, opowiem Pani… wiek to nie łatwa 

rzecz… to długa historia… 

 

– Pana wiek? Nie zna pan daty swojego urodzenia? 

 

– Oczywiście znam… tymczasem dojeżdżamy… wejdziemy 

do domu, pokażę pani wszystko… sama pani zobaczy… 

 

– Zobaczę pana wiek? 

 

– Proszę mi zaufać… to długa historia… o… wiejskie zacisze… 

jesteśmy na miejscu… 
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– O, tu jest jezioro… jaka ciekawa dróżka polna… można 

wjechać samochodem… a pan nie jest aby mordercą, który 

umawia się z młodymi dziewczynami, żeby je wozić na to 

wiejskie zacisze… 

 

– Przez chwilę cicho, jeśli pani może… dojeżdżamy… tu 

wieczorem jest bardzo cicha okolica… moglibyśmy zbudzić 

zwierzęta… 

 

– Zwierzęta… co pan opowiada? Jakie zwierzęta? Proszę 

zatrzymać samochód. Nie chcę dalej jechać… pan mnie 

straszy… 

 

– … już dojeżdżamy… 

 

– Na pewno nie… proszę zatrzymać samochód… 

 

– Dobrze… proszę. Stoimy. O co chodzi? 

 

– … straszy mnie pan… 

 

– Czym? 

 

– Za chwilę mi przejdzie… proszę poczekać… 

 

– Dobrze… jeśli pani chce, możemy wrócić… 

 

– Nie… po prostu cała ta atmosfera i rozmowa z panem… a 

teraz jakieś zwierzęta… 

 

– Mogę panią odwieźć z powrotem… 
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– Dziękuję… nie trzeba… chyba, że pan musi… czy zepsułam 

panu atmosferę wiejskiego zacisza? 

 

– Ależ skąd… mnie nie można niczego popsuć… zasadniczo 

naturalnie, tak już mam, nie musi się pani przejmować 

[martwić]… niczym [o nic]… zupełnie, mnie nie da się popsuć 

czegokolwiek, na szczęście… tak już mam, to chyba dobrze, 

prawda? 

 

… czy nie? 

 

… jak pani uważa, czy to dobre, że będąc wrażliwym, nie 

można mi zepsuć nic z tego, o czym pani mówi, przykładowo, 

ani nic? Że nie bezduszny i toporny, ale zawsze ten sam, a 

popsuć się nie da… czy uważa to pani za dobre, czy za złe? 

 

… bo ja nie wiem w sumie czasami… 

 

– Będąc wrażliwym… ciekawie to brzmi… możliwe, że to 

pana sprawa najpewniej, to pan czuje i wie lepiej…  jeśli panu 

nic się nie psuje nigdy, to może nawet jest pan prawdziwie 

szczęśliwym człowiekiem, tak mi się może zdawać… 

 

– Możliwe… może mieć pani rację… 

 

– Już mi przeszło… to ten domek przed nami, przy jeziorze? 

 

– Tak… 

 

– Dobrze, to jedźmy. Chciałabym odpocząć. Długi wieczór 

wyszedł od naszego spotkania na imprezie… Ma pan kawę, 

coś do jedzenia, czy pusto tam jest? 
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– Jest wszystko… pani pije kawę na noc? 

 

– Zmęczona jestem… 

 

– To dobrze… będzie kawa… 

 

– To dobrze… 

 

– Jesteśmy na miejscu, proszę poczekać, otworzę bramę… 

 

– Dobrze… 

 

 

[..] 

 

 

Stories – Meetings and Ways… 

 

 

 

 

 

Nawiązania: 

 

Sława Przybylska – Pamiętasz, była jesień, "Pożegnania",  

1958, reż. Wojciech Jerzy Has, wyk. Tadeusz Janczar i Maria 

Wachowiak, śpiewa Sława Przybylska  
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ROZDZIAŁ II 

 

 

 

 

Ciekawe, ile rozmów można przeprowadzić z 

dziewczynami, rozmawiając z każdą istniejącą na świecie 

tak, żeby iść drogą wspólną dotąd, dopóki rozmowa wspólna 

trwa… a potem następna… hmm… ile lat trzeba by żyć, żeby 

zaspokoić każdą dziewczynę istniejącą na świecie… na 

pewno da się to jakoś obliczyć, wait… przy następnym 

spotkaniu na pewno nie dam się jej zaprosić na moje 

wiejskie zacisze, będzie musiała zaprosić mnie do swojego 

pokoju nr 8… tam jeszcze nie byłem, teraz ona musi 

poprowadzić, wait… 

 

Stories – How to take part in every possible story in 

the world… – examples… – How to go nicely through the 

times, to the end… not bein' recognized… still the same one… 

girls look for him… – About the Saint Germains in the world – 

examples… 

 

 

… sometimes they call him Dracula, or other 

names… it depends… 

 

… not every 'him' is real, not every 'him' can be 

real… not every 'him' can be young forever and real… and 

remain so… where is this one 'him' who is for real existing?… 

where actually he goes, or follows… with whom he talks, 

leading, lettin' bein' leaded, to go further to another one 

then, after another mortal must go away way own… is it 
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good to meet him traveling on his way own?… is it better not 

to, to die not knowing how it is too meet him, or to know 

him… for real… not easy to know before… then it can be 

always too late… then it is always too late… should he be 

forbidden to the world?… anyway, anytime, girls will find 

him, to meet, at least once… until they live, until they are 

alive… or while… but only, at least… once… before they die… 

going further… 

 

… There is no way back in life and in time, ever… 

worth to know before always, obviousness, to decide… there 

is and exists always only one true consciousness, the actual, 

real… other consciousnesses are not existing… or are not 

real… or not important they are for real… or not for real, 

but… the most important in the consciousness is to be here, 

just, in the real one, or with, around, bein' for real, 

conscious… this one is important… other are outside, not 

important, it is obvious, not real means they are, it is 

obvious… girls prefer better things in life, thanks Gods, they 

always and only know better, obviousness… thanks Gods… 

and Draculas… and… what then?… when it is over and 

finished some day?… where will we go?… what will be then? 

after… when the story is over… 

 

 

[..] 

 

 

– It depends how you can see it… 

 

– I am not sure… I'd prefer to know, not dreaming… 

 

– You decide… 
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– Of course… and is it real?… 

 

– Exactly as you see it and decide by yourself… 

 

– So I have to go upstairs, to sleep… I must think about it… I 

must forget… tomorrow I will know… it must self go… then I 

will be sure, when it is natural in me, so I could see and tell 

'It's mine, it's me, I know… it's my decision, it's real… it is 

reality the only, mine… I decided… now I know where I live… 

it's my reality… it's finished… now I can forget… waking up 

every day I will not remember other stories existing or not 

existing, but not real… this one is the only… and will 

remain… my world… I decided…’… I have to go upstairs… 

have to forget… I am sleepy… tomorrow I will know by 

myself… after I wake up… 

 

– You can go… 

 

– Thanks… until tomorrow so… bye… 

 

– Bye… nice dreams to you… and the free ones… your own I 

wish, only… exactly as you like it consciously or 

unconsciously, but only yours… only your own… I cannot 

decide… it is obvious… 

 

– Yes, thank You… 

 

– You're welcome… you can go… 

 

– Thanks… Bye… 

 

– Good Night… we'll meet tomorrow, after you wake up… 
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– Fine… thanks… The same to you… good night… have to go… 

 

– … thanks… bye… 

 

– Bye… 

 

 

References:  

 

Love Remembered – Wojciech Kilar, Bram Stoker's Dracula 

 

 

[..] 

 

 

Ab SIN The… is the absinthe the sin in itself? Or it 

brings just memories in the smell, delicate like leaves of 

flowers' pollens, then delicate like atoms structured exactly 

correctly as should they be to enter where they should in, to 

the smallest holes of the structures catchin' them… fulfilling, 

letting not touch to try to go through anything more or else, 

than only memories needed… closing a dream into one 

circled world real… letting no other quants of non reality to 

come near in the area even, not to disturb the real one 

working actually for real… one of them all from between the 

sets set to be chosen… chosen… 

 

Ab SIN The… is the absinthe the sin in itself? Or it 

brings just memories in the smell, delicate like leaves of 

flowers' pollens, then delicate like atoms structured exactly 

correctly as should they be to enter where they should in, to 

the smallest holes of the structures catchin' them… fulfilling, 

http://www.youtube.com/watch?v=D5vnE3zD-DU
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fulfilled becomin'… letting not touch to try to go through 

anything more or else, than only memories needed… closing 

a dream into one circled world real… letting no other quants 

of non reality to come near in the area even, not to disturb 

the real one working actually for real… one of them all from 

between the sets set to be chosen… chosen… 

 

Fulfilled is filled by, which fulfills, bein' filled by 

proper, perfectly fulfilled must be by filling structure 

perfectly prepared to fulfill the structure waiting to fulfilled 

be by this one, which comes to fulfill, then structures become 

one not in parts, but one real, not bein' able to be fulfilled 

anymore anytime by anything, becoming full one, at least for 

a quant of time, which shows and executes the real world for 

real, the only real one, the only existing… no other things can 

exist for real outside the real, closed, full, existing one for 

real… it is enough not to be prepared for getting structure 

fulfilling coming into or in the area, no world could become 

real, as should… in potentiality remaining, or in dreams, still 

unreal, until… the secret of the ab sin the… not easy to 

discover not knowing what to expect, not knowing how to be 

prepared… the secrets are not for all, not for everyone, not 

for some, not for less than several… there always exists only 

one, waiting for the other one… no other way nor chance to 

become one… 

 

 

How to tell the poetry dreaming about the chemistry – 

examples… 

 

 

[..] 
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… how to tell dreaming own, bein' watched by these, who 

dream the same, watching dreams someone's, not bein' 

judged as a thief of dreams by these, who'd like to be the 

owners of the dream dreamed by this one, who dreams, 

showing to others… – examples… 

 

 

– What do you see, dreaming my dream? 

 

– The same probably, or maybe… what do you see dreaming 

your dream, telling about, to me? 

 

– Exactly what I tell about, I try to show you my dream, 

telling about it just… 

 

– So if you tell with words describing your dream, as you see 

it, dreaming it, I should see the same, I think, as described 

is… 

 

– Indeed… 

 

– So could I see more if I could ask, asking for details? 

 

– You could… should I tell more, or You prefer to ask for the 

details you expect to see, or 'd like to see, if it was possible… 

what exactly are you interested in… telling about the details 

of my dream I tell you…? 

 

– I am not sure If I'd like to start getting deeper into the 

world you tell about, but… knowing and seein' what was told 

as till now, it started to live, just, so I can remember it now, it 

started to be real, as a memory real, so… I am not sure if I 
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should let it grow and become clearly visible and living in 

details for real, as I can see it in the beginning clearly now… 

knowing how it can be then, and then, and more then, 

becoming alive for real, if I ask for one detail… one more… 

more of them then… many of them… to see the whole… 

 

– … in time… You decide, as always… 

 

 

 

 

 

How to tell the stories – about the dreams and 

worlds told about. 

 

How it works… – especially in girls… – examples. 

 

 

Girls like it, obviously. They love dreaming, everybody 

knows… they always want to know and see and dream and 

ask about… more… is it sin to want to know, just… just, only, 

because… only… 

 

 

– I know… but… if you could, please, I am conscious what 

could happen and what could become… but… yes, I cannot 

decide by myself telling not… maybe it's about the 

atmosphere, or curiosity, because of… 

 

– I wouldn't like to give you anything what you could not 

expect or not like to get, save me God and you the most, it's 

the priority… it is obviously better not to ask, it is obvious… I 

wouldn't like… 
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– So I will decide tomorrow… I have to rest… 

 

– As you like… you can rest. You can feel like at home… 

mine… or yours, sharing… you'll know… nice dreams I wish… 

you should go… 

 

– Thanks… the same to you… see you in the morning… nice 

dreams to you… or nice time… good night, thanks… I have to 

go… I'm starting to be sleepy more than I could feel before… 

I hope I can go upstairs on my own… 

 

– Go slowly… do not dream going… ‘bout ingredients… your 

room is near… the number 8 is at the door… ingraved… 

 

– … in graved… what happened with the space… in grave d… 

number eight… not to dream… ‘bout the green days… I 

remember… going… where am I?… I started to dream… what 

is that?… where am I?… I must dream… ‘round… 

 

 

 

Stories – How to create interesting story, like a dream – 

example.  

 

Emotikon smile OK. Enough for today. I like to tell stories… 

and the absinthe… and wine… and coffee with sugar and 

milk, and girls… and stories… maybe that's why I like to tell 

about it all in the stories… ok. Enough. Emotikon smile 

 

Good night… [DS`]. 
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MAY.15.2016 – tmp notes and comments – How to be the 

best writer in the world – manual and examples. 
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ROZDZIAŁ III 

 

 

 

 

Stories – Meetings and Ways – 01 

 

MAY.15.2016 

 

 

Kontynuując rozpoczętą wczoraj podróż, zaczynając 

[rozpoczynając] od spotkania na imprezie, kończąc wczoraj 

na otwieraniu bramy na teren prywatny wiejskiego zacisza… 

dziewczyna czeka w samochodzie… 

 

– Jest pan pewien, że powinnam tutaj z panem iść 

teraz i być w ogóle?… 

 

– Może Pani iść do domu, jeśli tylko powie mi pani, 

że ma pani już ochotę wracać, odwożę Panią tak, jak tu 

przyjechaliśmy przed chwilą… nic pani nie trzyma tutaj, ani 

nigdzie nawet, generalizując filozoficznie nawet, jeśli to pani 

w czymś pomoże, lub potrzebne nawet, wiedzieć, różnie, wie 

pani, to jest, generalnie, ze świadomością prostą u istot, jak 

zdążyłem nauczyć się, podróżując… 

 

– Podróżując… istot… jakich pan dziwnych, 

tajemniczych i filozoficznych słów używa, rozmawiając… jest 

pan poetą? Czy to z wykształcenia taki nawyk spaczony jakiś , 

że nie można zwyczajnie?… czy wy wszyscy wykształceni 

jesteście tacy dziwni i inni jacyś trochę, że nie łatwo was 

zrozumieć od razu wprost?… czy może pan jednak jest 
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dziwny, zupełnie inny niż wszyscy, jak zauważam czasem, 

albo może nawet niebezpieczny?… 

 

… czy z każdą dziewczyną… 

 

… albo w ogóle z każdym pan tak rozmawia, jak ze 

mną? Nikt panu nie mówił wcześniej, że mówi pan jak poeta 

czasem, albo ktoś dziwny, skądinąd przynajmniej, niż 

większość, że nie zwyczajne to wszystko, generalnie, jak pan 

się prezentuje i w ogóle, do tego ta trudność filozoficzna 

ciągle… powie mi pan w końcu, ile pan ma lat? Bo z takiej 

prostej, wydawałoby się, rzeczy, jak wiek człowieka, zrobiła 

się nagle jakaś wielka tajemnica, jakby to miało większe 

znaczenie, niż informacyjne tylko, że bez znaczenia w sumie, 

oczywiste, widzę przecież, na ile pan wygląda, jakie mogą 

mieć znaczenie szczegóły 5, czy 10 lat, w ocenie, nawet, 

prawda?…  

 

… pomijając numery, zamiast słów, żeby pan mi nie 

mówił potem, że czubek następny jakiś, oczywiste, 

oczywistości same, ma się rozumieć, oczywiste… co mówić 

ósemka… 

 

… czemu pan robi taką tajemnicę ze swojego 

wieku?… lubi pan na pewno grać z kobietą i robić wokół 

siebie i swojej osoby, w szczególności, taką aurę specjalnie, 

żeby wabić kobietę, lub rozmówcę i trzymać w napięciu 

niepewności, ale i zaciekawienia, żeby nikt panu 

przypadkiem nie uciekł z rozmowy, czy się mylę? Dobrze 

myślę, czy nie daj Boże urażam Pana… nie wiem co w sumie, 

być może najprawdopodobniej nie muszę być aż taka 

wykształcona jak pan, to oczywiste, po tym jak pan daje się 

poznać… 
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– … jesteśmy na miejscu… proszę uważać na 

schody… jeden, czy dwa szczeble są lekko nadłamane, 

jednego brakuje… trzeba patrzeć pod nogi, uwaga… 

 

– Czemu pan o to nie zadba? Nie ma pan nikogo na 

stałe? Nikt tu nie przyjeżdża prócz pana? Często pan tu 

bywa? Zniszczone schody… zaczynam obawiać się, co można 

zastać w środku, kiedy wejdziemy… nie wiem, czy w ogóle 

jestem pewna, że chciałabym wiedzieć i zobaczyć… 

 

– Nie musi się pani przejmować… możemy zostać na 

zewnątrz, jeśli pani woli… 

 

– Chłodno już się robi… którą właściwie mamy 

godzinę? Ma pan zegarek? 

 

– Nie używam zegarków… 

 

– O, to ciekawe… 

 

 

[..] 

 

 

– No tak, całe szczęście, że tu wszystko tak ładnie u 

pana, widać, że chyba zadbane jednak… nie jak jakiś menel z 

ulicy, co aby się przespać, zjeść co akurat, zostawić i lecieć 

dalej gdzieś, obojętne gdzie… czy dokąd, żeby mi pan nie 

mówił w razie czego, że inteligentną udaje, a nawet… ładnie 

tu, przytulnie… nieduży ten domek, prawda? Czy w Pana 

ocenie jest on wielki? Przestałam wiedzieć obiektywnie, jak 

jest obiektywnie, po tych dziwnych rozmowach z panem i po 
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tym wszystkim, jak i co pan opowiada, generalnie… o 

wszystkim… 

 

– Tak, niewielki, jak pani widzi, nic więcej tu nie 

widać, prawda? 

 

– Ten pokoik z tyłu jest ładny, przytulny, miły taki, 

ma okno, malutki, ładny taki, przyjemnie tu musi być… lubię 

takie miłe miejsca… 

 

– Miejsca? W znaczeniu pokoiku pani oświadcza , lub 

zauważa, komentując, że lubi, bo akurat się podoba , jak pani 

patrzy? 

 

– … tak, bardzo ładny… i pan mnie tu zamknie na 

noc i każde tu wyć po nocach potem o pomoc, żeby mnie 

wypuszczono?… 

 

… czy to okno się otwiera? 

 

– Tak, sprawne, proszę… może pani przekręcić 

uchwyt… 

 

– … ładnie tu, nawet w nocy, tajemniczo, trochę 

strasznie… nic nie widać, dopiero chyba jasność jeziora tam z 

boku… 

 

– Tak… to raczej spokojne miejsce, ciche… można w 

nocy posłuchać, jak na jeziorze słychać życie nocne… 

 

– Są tu imprezy jakieś po nocach? 

 

– Natura… 
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– Ah… a te zwierzęta, co pan mówił, żeby ich nie 

zbudzić, to które i gdzie? 

 

– Mijaliśmy po drodze… stadnina tu jest niedaleko… 

konie łatwo się płoszą w nocy… i nie tylko konie… 

 

– A czyje te konie i stadnina? 

 

– Właściciela… nie moja… gospodarz założył 

stadninę, można sobie pojeździć, jeśli pani lubi… pouczyć 

się… 

 

– O, to ciekawe… są tu inne atrakcje jakieś? 

 

– Mnóstwo… ale to cicha okolica, raczej na 

odpoczynek… wszystko jest w pobliżu w sumie, zależy co, 

ma się rozumieć… a jakie pani atrakcje miałaby na myśli 

konkretnie? 

 

– Nie wiem jeszcze… ogólnie tak pytam, czy to 

cywilizowane miejsce… 

 

– Raczej tak… chociaż nie zaludnione, lub jak to 

powiedzieć… spokojne zacisze takie, jak to na wsi, z dala od 

gospodarstw… jak na przedmieściach w relacji do miasta, 

rozumie pani, co mam na myśli?… 

 

– Tak, że odległe pola jakieś, poza wsią i pocztą? 

 

– Możliwe, powiedzmy… 

 

– A jest stąd ucieczka w razie czego? 
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– Jakiego rodzaju i jaka ucieczka? Pani chce dokądś 

uciekać przed czymś? Przed konkretnym czymś? Ma Pani 

napady? 

 

– Nie… w razie czego pytam, gdyby mnie tu ktoś 

chciał zamknąć przykładowo, albo jakieś inne dzikie złe 

zwierzę, albo koń gonił… 

 

– … w jakim sensie pani pyta o ucieczkę? Jak pani ją 

widzi, czy rozumie, żeby pani odpowiedzieć?… obecność 

ucieczki jako elementu okolicy musiałbym zrozumieć 

najpierw jako przedmiot, o którym mógłbym powiedzieć 

konkretniej, wiedząc wpierw, oczywiste… zależy o jaką 

konkretnie rzecz pani chodzi?… co ma pani na myśli pytając 

o obecność ucieczki tu, lub stąd, cytując… 

 

– … ten pokój też ładny, duży w miarę, przestronny 

taki, ogólny, wystarczający, ten mniejszy przy tym robi się 

teraz jeszcze bardziej ciekawy, niż na początku… kiedy są w 

komplecie… w jednym domku… ładnie to wszystko tu jakoś 

wygląda… i kuchnia malutka i regały… jak tu przyjemnie mi 

się wydaje, jakie duże okno na ogród… a jest tu piwnica?… 

 

– Tak… wejście jest z zewnątrz… spod małego 

pokoiku, zadaszone… można biec uciekając w razie czego 

prosto do piwnicy… murowana, obudowana kamieniem, z 

oknami, na pewno nikt pani tam nie ruszy, a nawet nie 

znajdzie, jeśli byłaby pani cicho i zgasiła światło… 

 

– Oświetlona i z oknami… ładna? 

 

– To zależy od gustu… 
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– Ładnie… ciekawe… możemy wyjść na ogród? 

 

– Oczywiście… w nocy i tak niewiele widać, ale jeśli 

pani chce… wstawić wodę na kawę?… 

 

– Tak, jeśli można… 

 

– Jak wrócimy, kawa powinna być gotowa… 

 

– To miło… to chodźmy… 

 

– Proszę uważać na schody… brakuje jednego… dwa 

nadpęknięte… uwaga… 

 

 

[..] 

 

 

– Ładnie wygląda z zewnątrz w nocy… jak w bajce 

jakiejś… widać światło pomarańczowe z okien… 

 

– Jak przejdziemy nad jezioro, zobaczy pani mały 

pokoik z daleka… światło z pokoiku… powinno się pani 

spodobać, tak sądzę, być może, ma się rozumieć… nigdy nie 

wiadomo, prawda?… 

 

– Tak, to prawda… śmieszny pan jest czasami… 

 

– Być może… staram się jedynie nigdy nie wmawiać 

komuś, ani nie oceniać, nie wiedząc, prawda? To oczywiste 

się wydaje, jeśli ktoś nie jest głupcem , lub samobójcą, tak mi 

się zdaje przynajmniej… i wolę ufać sobie zawsze i jedynie, 



 

36 

oczywiste, prawda…? Każdy chyba ma podobnie, tak mi się 

wydaje przynajmniej… powinien przynajmniej, ale nie wiem, 

no nic… mniejsza z tym… możliwe, że pani się również 

spodoba, jak to światło z tej strony… więcej nie mogę 

wiedzieć, oczywiste, prawda?… 

 

– Tak to prawda, ma pan rację… jak zwykle chyba… 

 

– Tak, z reguły i z zasady zawsze, ale nie każdy musi 

o tym wiedzieć… a mówiąc o tym samodzielnie zawsze przed 

czasem, kiedyś, czasem… oczywistości w sumie… cieszę się, 

że pani zauważa samodzielnie… przestałem już informować 

ludzi, z którymi rozmawiam, lub mam przyjemność… nie 

zawsze potem mnie lubiono za bardzo, kiedy 

informowałem… przestałem informować i wszystko łatwiej 

już było potem w moim życiu… ludzie szczęśliwi, sami 

informowali potem, to, co do tej pory leżało w mojej gestii, ze 

względu na każdorazowe merytoryczne przygotowanie 

każdego i wszystkich… lubię mówić prawdę, czy mówiłem 

już pani o tym? 

 

– Tak, mówił pan… pan jest bardzo zabawny z tym 

swoim stylem, a do tego takim zupełnym przywiązaniem 

poważnym do swojej postaci, oraz wszystkiego tego, co pan 

informuje innym, lub innych w rozmowie… trudna jest taka 

rozmowa chwilami i przyznam, że męcząca chwilami aż… w 

tym stylu… o czym mówiliśmy? 

 

– … kawa już chyba gotowa… wejdźmy na chwilę z 

powrotem do domku, wypijemy po łyku, zjemy coś, jeśli pani 

ma ochotę… 

 

– Ma pan jedzenie? Świeże? Na takim odludziu? 
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– To nie jest odludzie… to wiejskie zacisze… 

 

– Pan tu mieszka na co dzień? 

 

– Czasem jedynie… przejazdem, podróżując… mam 

gdzie odpocząć zawsze kilka dni… albo w czasie wolnym… 

żeby odpocząć i podsumować trochę minionych rzeczy, 

które się zebrały… odetchnąć po prostu jakiś czas… 

 

– … o, lubi pan wytworne jedzenie… a taka mała 

lodówka się wydawała… jak na kampingu… a co to jest? 

 

– … chciałaby pani spróbować?… 

 

– Zależy co to jest. 

 

– … proponuję, żebyśmy najpierw przeszli jeszcze 

nad jezioro, póki nie jest późna noc… potem najpewniej nie 

będzie aż tyle siły po całym dniu i wieczorze… po powrocie 

będzie można już odpocząć i coś zjeść… 

 

– Dobrze… jeszcze łyk kawy… mogłabym zabrać ze 

sobą na spacer nad jezioro?… rozgrzałabym się i jakoś 

raźniej… chyba… 

 

– Nie jest tu zbyt jasno, mogłoby to nie być do końca 

bezpieczne iść z kawą w dłoniach… po nocy… tu jest 

niezadbana roślinność i linia brzegowa, szuwary… molo 

ładne, między trzcinami, drzewa stare, konary… bardzo 

ładnie i przyjemnie, nastrojowo, klimat jezior, trochę może 

bagien… ale w nocy… 
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– Bagien? 

 

– Tak się może wydawać, przez tą niezadbaną 

naturalną roślinność dookoła… 

 

– Ach tak… rozumiem, wiem chyba o czym pan 

mówi… ciekawe… dobrze, wezmę jeszcze łyk i możemy iść… 

czy pan zamierza mnie tu nocować, czy jak już pan mi 

wszystko pokaże i opowie i pan się ze mną pożegna, to mogę 

iść już sobie? 

 

– Jak pani woli… nie mógłbym nic zrobić inaczej, niż 

pani powie i życzy sobie, lub woli, to oczywiste… 

 

– Tak, to dobrze… to chodźmy… 

 

 

[..] 

 

 

Stories – Meetings and Ways – Cont. 01 –  

 

Evening & Night I–th… 

 

Stories – examples… [tmp notes MAY.14–15.2016]. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

 

 

 

MAY.15.2016 

 

 

Znudziło mi się już trochę, za długo to trwa , ta cała 

podróż od imprezy na wiejskie zacisze… być może tych 

państwa, którzy tam są i ich prowadzę po swojemu , jak 

akurat mi się podoba… no mnie śmieszy przynajmniej… i coś 

się dzieje przynajmniej w ciągłej opowieści, nowe elementy 

się pojawiają, wcześniejsze są niedopowiedziane i nadal nie 

wiadomo, co z nimi… przyjdzie czas pewnie, czytelnik musi 

czuć zaciekawienie, oczywiste i chcieć wiedzieć „co było 

dalej, jak ten pan wyszedł z samochodu otworzyć bramę” – 

to po pierwszym akapicie powiedzmy, lub rozdziale, z 

wczoraj… potem co było w tej lodówce takiego ciekawego, że 

ta pani nie rozpoznała, ale zapytała z ciekawości, żeby 

wiedzieć… no i ciekawe, co się stanie ciekawego w sumie w 

tej historii całej, prawda? 

 

 

Niektórzy powiedzą, że oczywiście, nie… i zaczną 

wyliczać wszystkie straszliwości, które powodują, że nawet 

nie da się zacząć czytać, ani patrzeć, na tę opowieść, co 

mówić tekst niniejszy i powyżej, że czytać się nie da nawet, 

oczywiste… no tak, szczególnie pisząc ciągle, jak jakiś 

nieedukowany menel, „jak”, zamiast „jeśli”, wielokropki i 

inne straszne rzecz, nie do zaakceptowania… nie da się tego 

tknąć nawet będąc motłochem, co mówić edukowany ktoś, 
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od razu odrzuca… Pan Feliks W. Kres by nawet mógł 

potwierdzić, gdyby go zapytać, wysłano by mnie od razu na 

prześmiech i do galerii złamanych piór, żeby się naśmiać i 

pokazywać potem palcami jako przykład edukacyjny na 

wieczność i wsze czasy potem… a może dłużej nawet, każdy 

wie… 

 

Oczywiste… 

 

No tak, ale już mi się znudziło zmyślać… można by 

tak ciągnąć w nieskończoność, potem inna impreza i od 

nowa z inną i inne przygody, no tak właśnie pisze się 

historie… dialogi nawet… jak widać, proste, prawda? Jak w 

życiu… trzeba zacząć, potem samo leci, jak widać w 

przykładach… fajne. 

 

No nic, nie chce mi się już… 

 

 

– No tak, nie dziwne, ile można, prawda? Nawet 

maniakom seksualnym by się znudziło w końcu, człowiek ma 

pewnie określony obiektywnie i subiektywnie nawet 

maksymalny zakres zmęczenia w klasyfikacjach zmęczenia 

elementów każdych możliwych do klasyfikowania łącznie , 

lub osobno nawet… 

 

– Prawda… ile można… 

 

– Dobrze, to wracajmy może, zimno zaczyna się 

robić… chciałabym odpocząć… 

 

– Dobrze… uwaga… konar… 

 



 

41 

– Oj… 

 

 

[..] 

 

 

… a do tego to zawsze niebezpieczne opowiadać 

historie, nawet zmyślone, bo jak uczy Pan Stephen King w 

jednej ze swoich powieści edukacyjnych… zawsze znajdzie 

się gdzieś jakiś nawiedzony czytelnik – miłośnik – zobaczy, 

przejrzy, przeczyta kawałek, akapit krótki… potem wróci do 

początku… 

 

– Ciekawe… ciekawe dość, ładnie napisane… jak 

rozmowa… fajnie rozmawiają… śmiesznie dość, jakby się 

bawili i grali ze sobą, jak w tej piosence trochę „Pamiętasz, 

była jesień”, takie dwa młode przygłupy trochę, ale muszą 

grać role ładnie… na poziomie inteligenckim, nie 

motłochowym, że nie muszą być mądrzy, nawet zabawni w 

swoich wypowiedziach prostych, dziecinnych takich, że 

śmiać się można z ich „wielkiego tonu”, z patosem nawet 

dość życiowym i filozoficznym, musi mieć poziom gra, 

oczywiste… inaczej nie byłoby czego śledzić i z czego się 

śmiać, oczywistości… 

 

A jednak historia zaciekawia chwilami, no oni tak 

sobie fajnie rozmawiają i coś się dzieje… idą do przodu ciągle 

w tej swojej historii… a do tego elementy ciekawe co chwila 

się pojawiają… no i człowiek za chwilę czuje się wciągnięty w 

opowieść i nawet zainteresowany, potem już zaintrygowany 

i zaciekawiony… aż w końcu… 
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– Kurde, strasznie to zaczyna być dość ciekawe 

nawet, tajemnicze, ciekawe kim jest ten pan… chyba nie jest 

naprawdę jakimś Drakulą, albo coś… z tych Saint 

Germainów… ciekawe, jak to się skończy, albo co się 

wydarzy… ciekawie ktoś sobie żarty robi… ciekawe to jest 

dość… 

 

 

Hmm… 

 

 

 

 

No i potem jak w tej opowieści edukacyjnej  p. S. 

Kinga: 

 

 

– Panie Pisarzu… jeszcze pan musi poleżeć troszkę, 

ja się panem zajmę… opatrzę, dostanie pan jedzenie, tu jest 

zima, nie ma drogi do miasta, musimy przeczekać do 

wiosny… jest pan bezpieczny… ja się wszystkim zajmę… 

 

… a przy okazji… nie jest pan przypadkiem tym 

pisarzem, co pisał tę opowieść o tych dwojgu, co poznali się 

na imprezie i potem pojechali za miasto, na wiejskie 

zacisze…? Bo wie pan… to pan napisał? 

 

– Może ja, nie wiem, niekoniecznie… a o którym 

opowiadaniu pani mówi konkretnie, możliwe, że to nie ja i 

nie moje… nie wiem, które pani ma na myśli konkretnie… 

 

– To, jak pojechali na jezioro, do domu… i tam ten 

pan zaczął jej opowiadać tę historię, kiedy wieczorem wrócili 
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znad jeziora… była już noc… pani była dość zmęczona i 

głodna… mieli coś zjeść… ten pan poczęstował ją tym czymś, 

co było w lodówce, co ona zauważyła, zanim wyszli nad 

jezioro… 

 

… potem pili późno w nocy absynt… ona strasznie 

się zrobiła zaspana, ale jakaś nie śpiąca jeszcze, jakby w 

innym stanie była, jakimś natchnionym… że zaczęła słuchać, 

jak ten pan jej opowiadał i pokazywał… miał jej opowiedzieć 

swój wiek… nie chciał jej podać wprost i aż do tego domku 

dojechali… 

 

… i potem właśnie zaczęła się ta rozmowa przy tym 

stole, jak pili absynt, on jej opowiadał jak to działa z tym 

absyntem, straszliwie jej się spodobał ten trunek… potem 

zrobiłoby się, jakby napiła się jakichś pokarmów bogów, albo 

coś… jak w niebie się poczuła i zaczęła mieć wizje jakieś, a 

ten pan zaczął ją prowadzić w jej śnie, opowiadając 

historię… 

 

… a potem pan nie dokończył tej opowieści… 

wszyscy na pewno chcieliby wiedzieć, co było dalej… i czy w 

ogóle dożyła do rana… pytała tego pana, czy w razie czego 

jest tam ucieczka, ale nie wiadomo teraz właśnie, co się 

wydarzyło… nikt nie widział ciągu dalszego… czy pan napisał 

ciąg dalszy? Ma Pan przy sobie może, w samochodzie? 

 

– Samochód nie jest zniszczony? Jest tutaj? 

 

– Tak, wyciągnęłam pana z tej kraksy… 

 

– To pani mnie uratowała? Wie pani, co się stało 

konkretnie? 
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– Miał pan straszliwy wypadek… 

 

 

[..] 

 

 

– Niech pan leży spokojnie, nogi jeszcze się nie 

zagoiły… przywiozę lekarstwa… napisał pan już ciąg dalszy, 

jak prosiłam? 

 

– Jaki ciąg dalszy!!!??? Proszę mnie wypuścić!!! Nie 

mam nic wspólnego z tą opowieścią! Czego pani ode mnie 

chce? Co mam pani napisać?… 

 

 

[..] 

 

 

– … Niech pani mi da kartkę i długopis, to napiszę. 

Ale proszę mi dać spokój i nie męczyć mnie… chcę żyć… pani 

chce mnie zabić? 

 

– Proszę mi tylko napisać ciąg dalszy tej opowieści… 

jak ten pan opowiadał tej pani historię przy stoliku w tym 

domku nad jeziorem… i pili absynt… 

 

– Dobrze! 

 

– Dobrze… tu ma pan kartkę i długopis… jak pan 

skończy, przeczytam i powiem panu… 
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– Proszę… napiszę. Co ma się dziać? Co pani sobie 

życzy… napiszę… 

 

– Niech pan wymyśli sam, tak jak wcześniej… to, co 

pan napisze, będę lubiła… ale musi pan się postarać, tak jak 

dotychczas… żeby to był ciąg dalszy… musi mi się podobać, 

jak wcześniejsze rozdziały… nic więcej… 

 

– Dobrze… ma pani kawę? 

 

– Zaraz panu przyniosę… 

 

– Z mlekiem i cukrem, jeśli można… to napiszę pani 

ślicznie ciąg dalszy, będzie pani zadowolona. I papierosy… 

bez papierosów i kawy i mleka z cukrem nie umiem… da się 

to załatwić? 

 

– Tak… 

 

– Bardzo pani dziękuję… 

 

– Nie ma problemu… bardzo proszę… niech pan się 

postara… 

 

– Na rozkaz… postaram się, tylko proszę mnie nie 

zabijać… dobrze? 

 

– Uratuję pana… 

 

– Tak, to super… cieszę się bardzo uprzejmie, bardzo 

pani dziękuję… czy już mam pisać? 
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– Jak pan będzie wiedział, że już może… praca 

pisarza to na pewno ciężka praca… 

 

– Tak… 

 

– Pójdę po kawę i papierosy… proszę odpocząć… 

 

– Dziękuję… 

 

– Nie ma za co… do zobaczenia… 

 

– Tak, do zobaczenia, bardzo dziękuję… 

 

– Proszę… 

 

 

[..] 

 

 

No właśnie tak to potem czasem bywa… 

 

Lepiej już nie będę pisał. 

 

Różnie to jest z Czytelnikami… 

 

Jako przykład edukacyjny wystarczy chyba… każdy 

sobie może sam dopisać tak, jak lubi, oczywiste… 

 

Mnie się podoba… ciekawe, prawda?… No i co było 

potem? 

 

Obojętne, oczywiste… zależy co napiszę… lub 

napisze się samemu sobie… oczywistości… ale weekend się 
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kończy, więc już koniec, nawet już mi się nie  chce, zmęczyło 

mnie to… inne piosenki teraz sobie posłucham… 

 

OK. Olać. 

 

Wystarczy. 

 

DS`. 

 

Stories – Meetings & Ways – How to write a story – 

examples… 

 

MAY.15.2016 

 

 

[..] 

 

 

– Bo panu to może łatwo tak sobie pisać… 

 

– No akurat jestem może pisarzem, to mi łatwo… w 

sumie nawet nie jestem żadnym pisarzem, lubię historie 

opowiadać, po prostu… no bo lubię, nic więcej… jak widać… 

śmieszne, prawda? 

 

… ciekawa historia, czy nie? Pewnie zależy, czy ktoś 

lubi takie smuty…  

 

Oczywiste… OK. 

 

Wystarczy. 
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Tylko jako przykład miało być… potem ci, co akurat 

lubią, mnie znienawidzą i mogą mi zrobić tak, jak w tej 

książce S. Kinga ta pani z przykładu powyżej… czasem nie są 

to żarty… oczywiste… ludzie mają różne gusta… i napady, nie 

łatwo wytłumaczyć, oczywiste… 

 

To tylko opowieść… nie trzeba brać sobie do serca… 

mogę inne napisać, ale nikt mi nie płaci… 

 

– Oczywiste… 

 

– No właśnie, oczywistości same, prawda… 

oczywiste… 

 

OK. 

 

Wolne. Kawa… 

 

DS`. 

MAY.15.2016. 
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ROZDZIAŁ V 

 

 

 

 

[..] 

 

 

– No to co to za sens tak sobie pisać głupoty non 

stop i jeszcze innych męczyć na świecie?… co mówić na 

internecie… 

 

– No tak… w końcu każdy ma własne przyjemności… 

nikt nikogo nie zmusza przecież, brońcie Bogowie nawet, 

oczywiste, prawda?  

 

To nie dla ludzi. Dla siebie przecież robię i piszę 

sobie i opowiadam, bo lubię, oczywiste chyba, prawda… 

Mówię przecież, że mnie to śmieszy… ale i lubię ciekawe 

opowieści… hmm… w sumie nie wiem, kurde… no ładna 

piosenka była, to mnie natchnęło, ci państwo tak śmiesznie , 

fajnie rozmawiali… bo mi się spodobało po prostu, bo 

śmiesznie i piosenka ładna taka, natchnęło mnie, to sobie 

piszę… OK. 

 

Już nie będę więcej… 

 

Przepraszam. 

 

[Autor]. 

 

DS``. 
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Na starość sobie poczytam, co kiedyś pisałem… na 

wiejskim zaciszu jakimś… będę wspominał dzisiejsze 

opowiadania za pięćdziesiąt lat… zobaczymy… potem będą 

się mnie bali, patrząc na dziewięćdziesięciolatka… 

 

 – To Pan? Ten, co jakoś w maju pamiętnym, dwa 

tysiące szesnastego, pisał te głupoty na internecie, jak pan to 

określił sam, zdaje się, ogólnie komentując potem, że ludzie 

zaczęli się bać, czytelnicy znaczy się… opowieści znaczy się 

czyli, dla pana głupoty pewnie, jak zawsze i nadal 

najpewniej, przypuszczać można, bo pan jest pisarzem, jak 

pan sam wtedy nawet opowiadał, że być może nawet nie, 

oczywiste w jakimś sensie, być może również nawet, 

oczywiste… wszyscy pamiętają…  

 

… o tych dwojgu, z Pamiętasz była jesień…  

 

 

[..] 

 

 

– Jeszcze absynt muszę mieć… fajne, nastrojowe 

takie. Lubię takie historie, można odpocząć i zasnąć… 

 

 

[..] 

 

 

– … tak, to ja… pamiętam… wtedy wiosna była, na 

studia chciałem znowu jechać do Francji pewnie, potem już 

nie pamiętałem lat nawet, wiem, że co roku… nigdy 
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licencjata nie zrobiłem, zwrócili mi za 30 lat studiów z 

odszkodowaniem od 1996 roku… aż do dziś zwracają… 

dziewięćdziesiąt lat… ładny wiek, prawda… znowu za rok, i 

tak co roku… psychiczni byli, potem zamknęli uniwersytety 

we Francji i w Polsce… 

 

– Tak… potem już wszyscy pamiętają, do dziś… 

czemu Pan tak młodo wygląda nadal?… Pan dowód osobisty 

ma aktualny? Nie z kontroli pytam, oczywiste… z ciekawości, 

jak wszyscy i każdy… jak zawsze… 

 

– Nie potrzebny mi… wszyscy mnie znają… 

 

– No tak… 

 

– Na prawo jazdy bezterminowe mnie wpuszczają 

wszędzie… 

 

– Oczywiste… jak pan opowiadał wtedy w 2016 

zdaje się, pięćdziesiąt lat temu… 

 

– Tak… w czym mogę pomóc?… Pan też by chciał 

pytać o mój wiek, jak ta panienka z tej opowieści wtedy… 

pięćdziesiąt lat temu, co ludzie zaczęli pytać potem na całym 

świecie o to samo?… 

 

– I do dziś im zostało… i im dzieciom… 

 

– Tak… ile już pokoleń minęło?… 

 

– … tak… właśnie… w sumie niedużo… można to 

policzyć najpewniej, jak pan zawsze opowiadał… 
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– Prawda… 

 

– Dlaczego pan nadal jest taki młody? Czy można 

wiedzieć, jak pan to zrobił? 

 

– Non stop opowiadałem wtedy, jak zakładałem 

wydawnictwo w 2010 roku i potem, aż do emerytury, jak 

miałem sześćdziesiąt pięć lat…  

 

– … że kawa, mleko, cukier i właśnie co jeszcze? 

Ciągle naukowcom nadal brakuje tego jednego elementu, nie 

mogą znaleźć. Ludzie umierają nadal… 

 

– Tak, to oczywiste… 

 

– Ale pan jest jednak ciągle młody, jak w wieku 

dwudziestu jeden lat… pisał pan o tym, nawet, zdaje się, są 

badania lekarskie aktualne z 2013 roku, zdaje się, mniej 

więcej, w tym zeszycie W poszukiwaniu nieśmiertelności… 

 

– Tak… 

 

– Nadal są aktualne. 

 

– Tak, to oczywiste… opowiadałem o tym wtedy, 

wszyscy chyba wiedzą… 

 

– Tak, ale ludzie się pytają o pana, boją się trochę, bo 

oni normalnie żyją, proszę pana i umierają potem , oczywiste, 

prawda… nie są to do końca opowieści chyba, jak pan zawsze 

opowiadał odwrotnie właśnie, starając się wszystkim 

udowodnić, albo wmówić z jakichś powodów, zwyczajnie, 

ma się rozumieć, oczywistości, oczywiste… że to tylko 



 

53 

opowieści takie, jak każde… zawsze pan tak mówił i pisał… 

oczywiste w sumie, prawda? 

 

– No tak… oczywiste… 

 

– Jednak pan wygląda ciągle na dwadzieścia jeden 

lat, albo szesnaście nawet, jeśli potrafię dobrze oceniać ludzi 

po wyglądzie zewnętrznym… 

 

– Tak… dobrze pan widzi… i ocenia, jak widać czyli, 

czyli prawidłowo, oczywiste… 

 

– No tak… to dobrze, cieszę się… 

 

– To dobrze… to wartościowa rzecz widzieć 

prawdziwie… 

 

– Tak, prawda… dziękuję panu… 

 

– Mnie nie ma za co… to nie moja zasługa… 

 

– Może tak, nie wiem w sumie, nigdy nie wiadomo… 

w sumie… 

 

– Prawda… 

 

– Czy mógłby pan zdradzić tajemnicę, jak to jest i się 

dzieje, że jest pan jedyną osobą, człowiekiem… 

 

– … tak, tego pan nie wie z pewnością pewną, 

najpewniej prawdopodobnie, domyślać się mogę jedynie… 
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– Tak, prawda… nie chciałbym urazić wątpiąc… 

wygląda pan jak człowiek, oczywiste… 

 

– Prawda… 

 

 

[..] 

 

 

No i jak potem żyć między ludźmi, prawda? 

 

 

 

Kurdemol… 

 

Zawsze mówiłem, od 2010 roku mniej więcej 

publicznie już potem, że ludzie są niewierzący… 

 

No nic… dziś, w dwa tysiące szesnastym roku 

czytając, oczywiście mówią „tak, fajna opowieść, strasznie 

pan śmieszny z tymi swoimi opowiadaniami… jest…” 

 

– Oczywiste – odpowiem, oczywiste… – Jestem, czy 

śmieszny, to nie wiem, to zależy penie, oczywiste… i 

denerwuję straszliwie na peno również, oczywistości… 

 

 

[..] 

 

 

No nic, za pięćdziesiąt lat opowiem… jak wyżej… 
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Powiedzą, że wyglądam, jak w ostatnich scenach 

Sekretne Okno Stephena Kinga, w tej ekranizacji fajnej…  

 

… z Johnem Depp…  

 

 

– No bo proszę popatrzeć… siedzi taki sobie przy 

stoliku, zadowolony, kawka, papieros… laptop otwarty, 

sielanka jakaś i wakacje ciągle, albo znowu… szczęśliwy 

człowiek, no jak widać… no wkurwiające… i udaje, że to 

TYLKO opowieści… no wkurwiające… i nawet nie można go 

skazać za nic… no wkurwiające… i jeszcze się śmieje prosto 

w twarz… pyszna kawka? 

 

– Tak, dziękuję… co się stało? 

 

– A co nowego pan pisze, jeśli można zapytać przed 

czasem, pewnie to tajemnica pisarska? Czy nie?… 

 

– Ależ skąd… zawsze piszę od razu dla ludzi, nigdy 

po kryjomu, pisałem w Poradach rzemieślniczych, tylko 

komentarze, raz się opowiada, prawda? Nie czytał pan 

zapewne… co się stało, jeśli można zapytać? W jakim celu 

znowu? 

 

– Nic, proszę pana… jak zawsze, smacznego… 

 

– Dziękuję… w czym mogę pomóc?  

 

– Nadal pan prowadzi wydawnictwo? 

 

– A co? Coś się stało? 
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– No właśnie nic… pięćdziesiąt lat minęło… plus 

pięć… nieźle pan się trzyma, Panie Smakulski… z wielkiej 

litery, ma się rozumieć… 

 

– Tak, oczywiste… dziękuję… 

 

… znam się na zdrowiu może, nie wiem w sumie, nie 

chciałbym zapeszyć, oczywiste, mogłoby to nie być dobre, 

prawda… oczywiste chyba, wydaje mi się, w razie czego, w 

każdym razie, oczywiste, tak lepiej na pewno, nie  lubiłbym 

nie być zdrowy, oczywiste… mniejsza o zasługi czyje, lub 

skąd, ok, dzięki Bogu w każdym razie, to najważniejsze i aby 

tak dalej, oczywiste, amen…  

 

… dzięki Bogu… lubię kawę z mlekiem i cukrem… 

 

– Tak… wszyscy na całym świecie już wiedzą, proszę 

pana… nieźle pan wygląda… jak szesnastolatek… 

 

– Dziękuję… dbam o siebie… staram się 

przynajmniej, na ile przyjemności pozwalają… 

 

– Z pewnością. Jak widać… 

 

– Prawda… jak mogę pomóc? 

 

– Mamy nowe zlecenia… 

 

– W Polsce? 

 

– Raczej nie… troszkę dalej… 

 

– Proszę siadać… co się stało…? 
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[..] 

 

 

Fajnie być Pisarzem, prawda? Mówią, że pisarstwo 

zapewnia nieśmiertelność… ja lubię żyć wiecznie, lubię 

świat, nie nudzę się… cieszę się… 

 

 

… i kawę… z cukrem i mlekiem. 

 

 

OK. Nie meczę… jutro poniedziałek.  

 

 

Koniec weekendu… The End… 

 

 

… potem powiedzą, że myślę, jak dziecko, wprost, a 

nie pokrętnie, jak inni… lub w przenośniach… zawsze mi 

mówią, że jestem psychiczny jakiś… no nic, wolę proste i po 

swojemu, jak zawsze… ziarno to ziarno, oczywiste… czy 

można przez życzenia komuś ziarna, żeby nie zabrakło, być 

uznanym za psychicznego? No nic, nie moja sprawa, nie 

jestem lekarzem, brońcie Bogowie… nie moje sprawy… wolę 

żyć, uff… 

 

 

[..] 
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Po ile jest absynt w supermarkecie? Muszę mieć 

klimat na dalsze rozdziały za tydzień, jak mnie natchnie 

znowu… sprawdzę potem, ok… 

 

… wolne… 

 

Stories – examples… 

[tmp notes MAY.14–15.2016]. 

 

 

Potem przetłumaczę na inne języki świata, mam 

czas, nie spieszy się… dla siebie piszę przecież… muszę sobie 

czytać w zależności gdzie jadę akurat w świat… albo dokąd… 

ciekawe, jak to się pisze i czyta po arabsku , albo po chińsku… 

zobaczę potem… trzeba mieć czas…  

  

Potem… najpierw kawa… priorytety… 
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ROZDZIAŁ VI 

 

 

 

 

W nawiązaniu do poprzednich opowieści o Draculi…  

 

Wstęp do kontynuacji Pamiętasz, była jesień –  

wiejskie zacisze – nad jeziorem i z powrotem…  

 

 

Początek Opowieści…  

 

 

W nawiązaniu do poprzednich opowieści o Draculi… 

klimat tajemniczy… oraz Pamiętasz, była jesień, pokój numer 

osiem… o spotkaniu dwojga i wyjeździe na wiejskie zacisze, 

bo wtedy urwałem, jak mieli iść nad jezioro w nocy… nie 

wiadomo, co było takiego ciekawego w lodówce, panienka 

zauważyła, ale nie dowiedziała się jeszcze, tak samo co z tym 

wiekiem tego pana… 

 

… na imprezie pytał panienki, czy czytała Fausta 

Goethego, albo Mistrza i Małgorzatę… ale nie trzeba było 

kontynuować tematu… 

 

… dobrze, że nie słyszała o Saint Germainie, co 

mówić o hrabiach… Nosferatu… 

 

… no nic… 
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To w weekend… opowiem i pokażę, jak być Faustem 

i jak nie mieć kary, zgodnie z umową, i iść sobie, gdzie się 

chce, dalej, tak jak ja… i jak robić, żeby mieć wszystko, co się 

chce, a nie musieć podpisywać umów – to priorytet, 

samodzielnie trzeba wszystko… w weekend pokażę, może… 

zobaczę jak z czasem będzie… najwyżej za następny tydzień, 

nie spieszy się, oczywiste… 

 

… kto by poza tym chciał przeżywać takie 

przygody… ludzie wolą zwyczajne życie i śmierć, oczywiste… 

przygody i poznanie świata nie są dobre dla ludzi, po co się 

bać i potem męczyć głowę i umierać w strachu, lepiej umrzeć 

szczęśliwym zawsze, oczywiste… nieświadomi łatwo mają, 

oczywistości same, oczywiste, każdy wie… jakże szczęśliwe 

są ptaki przykładowo, i inne tępe, bezmóżdże, bezrozumne 

zwierzęta proste… 

 

… a nawet człowiek… aby tylko nie musieć wiedzieć, 

aby tylko nie męczyć i zmuszać do poznania świata, 

wystarczy spokojnie umrzeć i zrobić w życiu swoje i do 

widzenia, oczywiste… kogo interesują sprawy innych… 

człowiek, to człowiek, oczywiste, jak zwierzę, każdy ma 

swoje miejsce w świecie, nie trzeba myśleć czyli, oczywiste… 

tak lepiej… 

 

… no właśnie… takich nie wolno męczyć, tak jak 

zwierząt i nikogo, oczywiste… takie jest prawo naturalne 

niezbywalne, nikogo nie wolno męczyć, ani zmuszać, 

oczywistości, wyjątków nie uwzględnia się, oczywistości… 

 

… za próbę złamania tego prawa wyższego, od razu 

jest kara, za łamanie – kara jest trwała, za nie ustawanie w 
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łamaniu prawa, wiadomo… jak zawsze tylko i jedynie to 

samo, dzięki Bogu… 

 

Nie można pomóc… dzięki Bogu… 

 

AmenDS`. 

MAY.19.2016. 

 

 

Wstęp do kontynuacji Pamiętasz, była jesień – 

wiejskie zacisze – nad jeziorem i z powrotem… Początek 

Opowieści… 

 

tbc. 

 

I element poboczny, lub uboczny, lub równoległy 

naturalny, jeden z wielu, ale ciekawy w miarę dla tych, co 

biegają niżej, jak kurczaki… a prosty w miarę do pokazania, 

żeby było widać, jak to działa… 

 

… w nawiązaniu kontynuując do Pamiętasz, była 

jesień i wieku, oraz tajemnicy jeszcze nieznanej panience, ale 

i czytelnikowi, który jedynie domyślać się może łatwo w 

sposób wprost oczywistościowo, o czym mowa, bo mowa w 

opowiadaniu, oczywiste, czyli wprost, ale dla edukowanych 

tylko, każdy od razu widzi, że śmiać się można , jak z żartu, 

oczywiste… jak ten pan próbuje przed tą panienką udawać 

jakiegoś tajemniczego Saint Germaina, a może nawet hrabię 

Nosferatu, lub hrabiego może nawet, kto wie… dopiero idą 

nad jezioro… jeszcze łyk kawy przed wyjściem, panienka 

sobie zachciała… 
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… w nawiązaniu właśnie i do tego Fausta również 

trochę…  

 

… opowieści tajemnicze w klimacie i tematyce 

podobnej, zawsze się przenikają, oczywiste i są podobne, 

oczywistości… przynajmniej w elementach właśnie, co 

wystarcza diabolistom do końca ich życia, a nawet, żeby 

pozostawić testamenty i tradycje tajemne hermetyczne 

chronione tylko dla wtajemniczonych, oczywiste… na dalsze 

wieki i tysiąclecia i milenia i wieczności całe nawet, 

oczywistości… nawet jak świata by już nie było… muszą 

szukać dalej… każdy wie, edukowany, ma się rozumieć… 

oczywiste… 

 

Pan Umberto Eco dobrze to opisał w Wahadle 

Foucaulta… no tak właśnie jest… 

 

Oczywiście nie uwierzą, są niewierzący u podstaw, 

czyli z braku wykształcenia, edukacji i rozumu, oczywiste 

czyli, jak zawsze, oczywistości same, oczywiste… a 

wytłumaczyć się nie da, 100% nie ma szans, oczywiste… – Na 

pewno musi być w tym jakaś tajemnica i on próbuje z nas 

robić tylko durniów… – oczywiste… nie trzeba nawet, 

oczywistości… sami zaświadczają, jak widać, oczywiste, 

każdy wie, edukowany, oczywiste… 

 

… no właśnie, to tytułem wstępu BHP, żeby ktoś 

czaszki nie stracił razem z karkiem, albo jeszcze gorzej, mocz 

zawsze się traci i nie ma mocnych, oczywiste, nie ważne, czy 

się wisi za szyję, za nogi, obojętne… może być za włosy, bez 

znaczenia, oczywiste… jak się umiera, to na pewno i tak się 

szcza, oczywiste… chociaż nie zawsze, o tym potem, pokażę 

na przykładach… 
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… no właśnie… same oczywistości wszędzie, ale 

trzeba to wiedzieć, prawda… nieedukowani nie wiedzą, 

dopiero szukają, oczywiste, wszystkie tragedie wszechświata 

i wszechświatów to stąd właśnie, oczywiste… wystarczy nie 

być czubkiem nieedukowanym, proste i oczywiste, dla 

czubków nieedukowanych nie, oczywiste… stąd właśnie jak 

wszędzie i zawsze, same tragedie, oczywistości… każdy wie… 

 

… no właśnie… 

 

Potem pokażę jak działają opowieści typu odciętej 

głowy na torach… też oczywistości same, oczywiste… ale nie 

dla tych, którzy nie widzą patrząc, oczywiste… 

 

… etc. etc. – jedynie oczywistości… stąd pokażę, 

może będzie łatwiej widać, jak to jest, po prostu, proste, 

prawda…  

 

Wystarczy pokazać… 

 

No więc na przykład… 

 

Przykładów kilka: 

 

1. Ten Pan ciągle macha głową, jak kurczak, na 

pewno złamie kark – oczywiste… przynajmniej zwichnie i 

będzie ból, potem gorset, potem krzywy kark skręcony, 

potem mocz, potem zgon, oczywistości… 

 

– No tak, właśnie odwieźli go na zabieg, nastawianie 

kręgów szyjnych… 
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– No właśnie, oczywistości, prawda… 

 

2. Ta Pani ciągle idzie jak kurczak na sznurku, nie  

patrząc dokąd idzie, ciągnięta, jak za dziób kurczaczy na 

oślep, zamyślona pewnie, ale na oślep idzie, nie patrzy na 

światła nawet… tłumaczy się potem, że była zamyślona, po 

prostu – oczywiste… 

 

– Na pewno wpadnie pod samochód, albo coś ją 

przejedzie, albo w coś walnie… i zgon, zwłoki kury czyli… i 

mocz… 

 

– Tak, właśnie zabrali ją z ulicy, rozmiażdżona, 

walnął ją samochód, w sikach leżała własnych i krwi, 

wszystko zmiażdżone… 

 

– No tak, proste, oczywistości… ślepa kura była, 

mówione było… kury są ślepe, oczywiste… idą na oślep, 

oczywistości same… oczywiste… 

 

… no właśnie… 

 

3. Ta Pani jak je, robi dziób zobrzydzającej kury 

ciągnącej glizdę z ziemi dziobem… pewnie ktoś walnie jej 

patelnią prosto w dziób, żeby nie robiła, oczywiste… umrze z 

płaską zmiażdżoną twarzą, oczywiste… albo udusi się z 

oczami na wierzchu, jak kura duszona na sznurku, 

oczywiste… i ślina z dzioba obrzydliwca ściekająca po 

kurzych piórach i mięsie kurzym… w moczu… zaduszona 

kura… 

 

– Tak, właśnie znaleziono pacjentkę pod stołem w 

kuchni, w moczu… uduszona… udawała ptaka, albo 
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kurczaka… przyczyna zgonu nieznana… prawdopodobnie 

zawał… 

 

– Tak, oczywiste… mogła nie być zobrzydzającym, 

chudym kurczakiem, obrzydlistwo, tfu…  

 

… to dobrze, na śmietnik… ekologia… uff… 

 

4. Inne przykłady oczywiste potem, oczywistości 

same… 

 

Oczywiste… nic na świecie nie istnieje, co nie jest 

oczywiste… oczywiste… każdy wie, oczywistości… no tak już 

jest… dzięki Bogu. 

 

Amen. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

 

 

 

Pamiętasz – Stories – Meetings & Ways – 06 

 

 

 

– Pamiętam, zabrałeś mnie wtedy na to wiejskie 

zacisze, ciekawie w sumie było, gdyby nie te tajemnice i 

dziwny styl rozmowy, jakbym rozmawiała z Nosferatu 

Wampir, albo innym wysoko postawionym, z dawno 

zapomnianych krain, lub światów, w jakichś górach 

odległych, poza aktualnością, poza czasem, jak z kosmosu , 

lub z historii wyjęty na chwilę do świata ludzi, nie wiadomo 

skąd, ot przyszedł, zagadał… niby byle co takie, a potem 

proszę… 

 

– To nie ja zapraszałem na to wiejskie zacisze… to 

nie ja zapytałem pierwszy, czy pani nie zechciałaby mieć 

potowarzyszone trochę wtedy w nocy, żeby nie musieć 

przebywać wśród tych głupców… na pewno mi pani zaraz 

powie, że to ja się wpraszałem i ja podszedłem pierwszy i to 

ja nie miałem jak spędzić wieczoru samotnie, a do tego jak te 

inne dziwki dookoła, co sprzedałyby się za kawałek guzika 

nawet… 

 

– Tak, chyba żeby móc poznać takiego kogoś, nie 

powiem osobnika, bo już nie wypada, jak pan, najpewniej… 

 

– Nie wiem, to pani wie lepiej, oczywiste… 
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– Tak, chociaż tyle, to prawda… jak widać, można 

panu ufać, zawsze, jak widać wie pan lepiej w kwestiach co 

istotne i co należy wiedzieć, przynajmniej prezentując… nie 

ważne o wiedzę… no dobrze, nie ważne, w końcu jesteśmy tu 

dla przyjemności… 

 

– Prawda… nigdy nie wiadomo, za każdym razem 

nowym, czy da się poprowadzić rozmowę, jak by mogło 

być… 

 

– Wtedy udało się aż do jeziora i z powrotem 

nawet… to już jakiś pozytywny aspekt… 

 

– Być może, nie mogę wiedzieć… wie Pani, ja w życiu 

zawsze poszukuję przyjemności własnych, oczywiste… 

 

– Najpewniej nie może pan wiedzieć o 

przyjemnościach znajdowanych czyichś, tak? Lub 

przynajmniej nie może pan o tym werbalizować w sposób 

jakikolwiek, co by nie zakłócić przyjemności własnej, 

zakłócając czyjąś, dobrze kombinuję, znając już, myślę, pana 

na tyle, co by móc próbować domyślać się… 

 

– Śmiesznie pani zaczyna mówić… jak filozof jakiś… 

 

– Że wysokopatosowo słownie na poziomie, ale że 

bez sensu, tak? 

 

– Że ciekawie się pani stara, ładnie pani wychodzi… 

 

– No tak. Za chwilę mi pan pewnie powie, że jestem 

głupia, jak te pozostałe dziwki wszystkie, które pan zabawiał 
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w życiu, nie obrażając oczywiście nikogo, brońcie Bogowie, 

oczywiste, jestem taka sama przecież, w tej samej grupie 

znaczy się klasyfikowanej, ma się rozumieć, oczywiste… lub 

nie mówiąc, ma się rozumieć… hmm… byłoby to oczywiście 

głupie w sensie sprzeczności z pana wartościami 

poszukiwanymi… czyli bez sensu w sensie poszukiwanych 

wartości pozytywnych, najpewniej, czy dobrze kombinuję? 

 

– Nie wiem, to pani ocenia… skąd mogę wiedzieć? 

Pani mnie pyta o opinię własną moją na temat omawiany 

przez panią, czy prosi aprobaty dla swoich rozważań? 

 

– Ma pan rację… nie mówmy już więcej o tym, w 

końcu jesteśmy tu dla przyjemności… tak tylko sobie gadam, 

jak zwykle, oczywiste… 

 

– No to co to za sens tak mówić bez sensu, lub bez 

celu, lub… 

 

– No właśnie, ma pan rację, jak zawsze, oczywiste 

pewnie, jak zawsze… 

 

– W jakim sensie i w czym mam rację? Nie pozwoliła 

mi pani dokończyć mojej myśli wyrażonej zdaniem… 

 

– Może tak… wie pan, śpiąca zaczynam być, chyba to 

stąd… 

 

– … ma pani ochotę, żeby odprowadzić panią do 

pokoju, zanim zacznie pani mi się kłaść na ziemi i rozkładać 

śpiąc, mamrocząc w półśnie, obojętne co, aby byle, ot takie 

nie wiadomo, obojętne, aby mruczeć, w końcu jest tu pani dla 

swojej przyjemności, prawda… 
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– … chyba ma pan rację… jak by to wyglądało, 

prawda… pan zawsze ma rację, czy tylko kiedy pan lubi? 

 

– Wie pani… to zależy zawsze od sytuacji i 

priorytetów obiektywnych, potem przyjemności zawsze, 

oczywistości, prawda? 

 

– … być może, zaczynam chyba już panu powoli 

wierzyć, że co by pan powiedział, lub nie powiedział, 

najpewniej wystarczy się zgadzać, potwierdzając, że ma pan 

jak zawsze najpewniej oczywiście rację… czy dobrze pana 

oceniam obiektywnie realnie zgodnie z wiedzą uzyskaną 

dotychczas na pana temat z doświadczenia i relacji z panem 

jak dotychczas? Czy mylę się przedwcześnie oceniając 

ogólnie w stopniu zbyt niebezpiecznym, jak wyżej? 

 

– Ma pani rację… zarówno w pierwszym jak i w 

drugim… 

 

– No tak… to cudownie… zaczynam czuć się przy 

panu bezpiecznie… a do tego nadal asekuracyjnie 

bezpiecznie, po tym drugim, co pan potwierdził, mimo 

pierwszego, genialnie to brzmi, pan tak świadomie 

zwyczajnie tak sobie to wszystko twierdzi i oświadcza, co 

rejestrowane chyba realnie, pewna nie jestem , ma się 

rozumieć, jak wierzyć, prawda… 

 

– Tak, bardzo rozsądnie pani mówi, mimo senności… 

lub dzięki temu właśnie może, nie mogę wiedzieć… 

oczywiste… 

 

– Że mam rację, co mówię, tak? 
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– Tak. 

 

– To dobrze, zaczynam czuć się bezpiecznie również 

ze swoim myśleniem i ocenianiem nawet, po tych 

rozmowach z panem… bardzo to ciekawe wszystko… 

bardzo… nigdy bym nie pomyślała w życiu, że można w życiu 

spotkać, choćby raz… jak sen najpewniej… a realny jakby, tak 

wygląda i wydaje się, prawda? Jeśli prawdą jest wszystko, co 

dzieje się od naszych kilkunastu spotkań, non stop na tej 

prywatce, zaczynając ciągle od nowa… kontynuując… ile razy 

już spotkaliśmy się na tym parkiecie, a ja pytam pana, czy nie 

mógłby mi pan potowarzyszyć trochę… pamięta pan? 

 

– … raczej nie potrzeba, nigdy nie pamiętam takich 

rzeczy, proszę panią… ja mam czas, liczenie nie jest istotne w 

kwestiach, które nie wymagają liczenia takich rzeczy, będąc 

priorytetowymi ponad wartościami liczonymi… 

 

– … czasem?… 

 

– Tak… 

 

– Zaczynam chyba powoli doceniać sama swój tok 

rozumowania, zgodny i nadążający za pana słowami… a do 

tego wiem, co myślę, rozumując, kiedy pan do mnie mówi, 

więc dalej i nadal wydaje się wszystko jak dotąd prawdą, 

chyba, a nie snem jakimś nierealnym… chyba… 

 

– Trudno jest pani ocenić, czy rzeczywistość jest 

snem, czy realnością obiektywną? 

 

– Czasem… 
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– Senna pani jest, za dużo pani wypiła pewnie dziś… 

nie powinienem pozwolić pani wypić więcej, niż tyle, żeby 

móc panią zostawić po zakończeniu spotkania samą, żeby 

bezpiecznie mogła pani zająć się dalej sobą sama… 

 

– Żeby nie było potem, jak zawsze, przypuszczać 

mogę, na pana, żeby panu nie mówiono, a nawet może ja, że 

to pana wina znowu najpewniej, jak zawsze czyli, czyli same 

tragedie czyli znów, jak zawsze, tak? 

 

– Proste, prawda? 

 

– Pan lubi proste myślenie? 

 

– Jak widać, prawda… jedynie słuszne i dobre, tak ja 

wiem, a pani jak ocenia, jeśli mogę znać pani osąd… 

obiektywny? 

 

– Chyba ma pan rację… przynajmniej przy panu 

czuję się zwyczajnie, a do tego i dzięki temu może właśnie, 

zwyczajnie i bezpiecznie… hmm… aż zachciało mi się 

wreszcie zwyczajnie po prostu spać… ciekawe… 

 

– Czy odprowadzić panią do pokoju? 

 

– … chyba, wie pan, jeśli panu to nie zabiera czasu, 

ani wartości poszukiwanych, lub oczekiwanych własnych… 

gdyby było to możliwe z pana strony… byłabym chyba, tak 

czuję, szczęśliwa aktualnie, gdybym mogła się po prostu 

położyć i zasnąć… 
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– Ale tu na parkiecie pani nie zamierza, nadzieję 

mam, pytając, co by się upewnić w razie czego? 

 

– Tak… śmieszny pan jest czasami… czy mogłabym 

pana prosić o zaprowadzenie mnie do mojego pokoju, na 

piętrze? Byłabym niezmiernie wdzięczna i szczęśliwa… 

oczywiście jeśli tylko nie zaburza to panu pana wartości 

poszukiwanych własnych… ma się rozumieć, oczywiste, 

wiedząc, że nawet gdyby, nie mógłby pan, domyślać się 

mogę, odmówić… jednak nie chcąc pana narażać na… 

 

– Proszę się nie martwić… moje wartości 

poszukiwane, czyli pozytywne, jak mówiliśmy, nie tylko w 

priorytetach oczekiwane i poszukiwane są, lecz i od nich 

uzależnione, oczywistości… priorytety, oczywiste, prawda? A 

uspokajając panią w kwestiach dalszych omawianych przez 

panią w wątpliwościach własnych pani, zwerbalizowanych , 

zakomunikowanych… akurat, wie pani, w zestawie wartości, 

jak zapewne pani zdążyła poznać, powinna przynajmniej, 

oczywiste, mam nadzieję taką, ale wiedzieć nie mogę, 

oczywiste… akurat odprowadzenie pani do pani pokoju na 

pewno nie powinno, tak zakładam, kłócić się , ani nawet 

zaburzać tego, o czym mówimy, a wręcz przeciwnie, 

oczywiste najpewniej… zależy dla kogo w sumie, prawda? 

 

– …  

 

– Śpi pani? 

 

– … czy to już mój pokój? 

 

– Który numer ma pani pokój, już dochodzimy… 
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– Ciągle jesteśmy tu na parkiecie? 

 

– … za dużo pani gadała i to stąd… nie dała mi pani 

szansy dać się odprowadzić jeszcze, ani nawet zacząć iść w 

kierunku właściwym… 

 

– … o Boże… chyba śpię… pan mnie zaniesie? 

 

– Da pani radę… podtrzymam panią… proszę się 

złapać… idziemy… który numer? 

 

– Na piętrze… numer osiem… tu gdzieś mam klucz… 

 

– Jak dojdziemy, niech pani uważa na schody… 

 

– Dobrze… 

 

[..] 

 

 

Stories – Meetings & Ways – examples. 

 

 

… a miałem ich poprowadzić na jezioro najpierw, a 

wyszło, że tym razem zostałem zaproszony do jej pokoju, 

hmm… w sumie gdzieś pisałem wcześniej w tych 

opowiadankach o tych państwie, że skoro ja ją zaprosiłem 

ostatnio na wiejskie zacisze, to ona teraz musi zaprosić mnie 

do swojego pokoju numer 8, no to super, samo wyszło, jak 

wyżej… zobaczymy co potem… he… śmieszne, prawda? 
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I kawa… uff… fajne są te opowiadania, bardzo 

śmieszne, ja lubię… jak widać… 

 

Takie przykłady tylko, jak robi się dialog i prowadzi 

osoby… wydarzenia tak samo… ok, już mi się nie chce… 

potem napiszę dwoma drogami… tam nad jeziorem, a tu do 

pokoju… ale to jutro może… zobaczę, priorytety… 

 

Kawa czyli… 

 

… potem poprawie… 

 

DS`. 

MAY.19.2016. 

 

 

Jak w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza potem 

zapytają kończąc opowieść czytać: – A Pan tych państwa tak 

prowadził? Bo w swojej osobie Pan podsumował, dziwne… 

 

– He… to taka opowieść tylko… akurat tak sobie 

napisałem, co za różnica?… Że pisząc inaczej, nie mówiono 

by mi, że o sobie piszę historię z jakąś dziewczyną poznaną 

konkretną, oszukując, zakrywając inne opowieści, 

opowieściami innymi, żeby znowu i jak zawsze… 

 

– Tak, że to Pana wina znowu, najpewniej pewnie, 

czy nie tym razem? 

 

– To tylko opowieści, zawsze powtarzam… no jak 

mógłbym pisać swoje historie własne w ten sposób, dziwne 

by to było, prawda? Oczywistości w sumie chyba, czy nie? 
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– … to w końcu pan w czyjej osobie pisze? 

 

– Obojętne, oczywiste… jakie to może mieć 

znaczenie w różnicy, lub inności, lub dowolne? 

 

– No nic… może tak… może nie ważne… 

 

– No właśnie, nie ma to znaczenia, to tylko takie 

opowiadania, oczywiste, zupełnie bez znaczenia, obojętne 

wszystko 100%, przykłady tylko takie, dla zabawy… każdy 

wie… 

 

– No tak… 

 

– … 

 

– A co z tym jeziorem, albo pokojem? Czemu dwoma 

drogami? To jest możliwe? 

 

– Tak… potem właśnie opowiem… trzeba czekać… to 

tylko opowieść, bez znaczenia, oczywiste… jak będę miał 

ochotę i czas, to sobie dopiszę, kogo to może interesować , 

albo ciekawić, prawda? Dla zabawy sobie piszę śmieszne i 

może mnie to bawi akurat, czyli w jakimś sensie lubię, jak 

widać, bo fajne… śmieszne czyli… 

 

– No tak… śmieszne… dla pana może – odpowiedzą… 

 

– No tak… akurat dla mnie tak… dla wielu na pewno 

ciekawostka, a i ciekawa historia może nawet, jak każda , 

obojętnie jaka, zawsze ktoś akurat może polubi, jakie to 

może mieć znaczenie, prawda? Każdy ma jakieś gusta, kogo 

to może obchodzić? 
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– No tak… 

 

– No właśnie… to tylko takie opowieści, dla 

zabawy… 

 

– No tak… 

 

– A o co chodzi? 

 

– Możliwe, że Pan zaczyna wszystkich denerwować 

trochę, tymi swoimi opowieściami tylko… a poza tym 

zaczyna pan być chwilami denerwujący już naprawdę, że 

przesada chwilami, zaczyna to denerwować… nie powinno 

tak się opowiadać… 

 

– Wiem, specjalnie tak robię, by ludzie się 

denerwowali… to taka metoda, żeby ich trochę pomęczyć, że 

zaczęli mnie nienawidzić… wtedy przestaną przychodzić 

czytać moje opowiadania. To są moje opowiadania, więc kto 

pozwala komukolwiek czytać, prawda? To za karę… 

 

– No tak… 

 

– No właśnie… jak można czytać czyjeś opowiadania, 

czy komentarze prywatne… prawda? A na dodatek jeszcze 

może fochy jakieś, no przesada totalna by to była już, przylaz 

ktoś, czyta sobie czyjś prywatny komentarz i jeszcze zaczyna 

wybredzać, że tu nie fajnie, tu błędy, tu literówki, tu w ogóle, 

tu ten pan denerwuje, jak tak można napisać w ogóle, etc., 

etc., no szczyt tupecizm jakiś, prawda? Jak można być takim 

czubkiem i tupeciarzem nieświadomym, żeby czytać czyjeś 

komentarze własne i opowiadanka własne na prywatnym 
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profilu i jeszcze grymasić, że to np. się nie podoba , no trzeba 

być czubkiem, prawda… jak z psychicznym wtedy trzeba… 

czubek, czy doszczętny czubek? Kto panu, pani, pozwolił to 

czytać? To prywatne opowiadanka… 

 

– No tak… 

 

– No właśnie, oczywistości same… prawda? 

 

– No tak… 

 

– No właśnie… zaraz wyrzygam się na czytelników i 

zobaczymy, czy się na mnie obrażą, no spychczni , albo 

czubki… 

 

– Oczywiste… i zaraz Pana pewnie będą chcieli od 

razu poprawiać, przykładowo, że na przykład nie pisze się 

spychiczni, pomijając, co to znaczy, albo… 

 

– No tak, jak czubki właśnie, prawda? 

 

– No tak… 

 

– No właśnie… i jak wytłumaczyć czubkom, że są 

spychiczni? 

 

– No w sumie tak, prawda… jak zawsze pewnie 

znowu… 

 

– Tak, oczywistości same, prawda? 

 

– Chyba tak… 
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– No właśnie, ok, olać… jak ktoś się dowie, że rzygam 

na czytelników tutaj w tym przykładzie edukacyjnym, to 

potem dostaną wszyscy traumę i nie kupią żadnej mojej 

książki, to by dopiero była trauma… lepiej czasem żeby się 

nikt nie dowiedział, prawda, oczywistości… 

 

– Tak… to rozumne… 

 

– Oczywistości… ale weź tłumacz durniom. 

 

– No tak… Pana czytelnicy muszą pana bardzo lubić 

jako autora najpewniej? 

 

– Z reguły dziewczyny tylko, kochają mnie… 

chciałyby przeżyć ze mną swoje życiowe największe 

przygody życia, oczywiste… 

 

– A inni? 

 

– To przygłupy najwyżej, czytają i cieszą mordy, jak 

kretyni, ale jeśli są dziewczynami, to super, takie też bardzo 

lubię… są śmieszne takie czytelniczki… ja lubię dziewczyny… 

i kawę… 

 

– Tak, z cukrem i mlekiem podobno… 

 

– Tak, wszyscy wiedzą… 

 

– A nie martwi pan się, że czytelnicy będą patrzeć 

jak na spycicznego autor, co mówić wydawcę? 

 

– I tak zawsze wszyscy tak na mnie mówią, więc co 

to może zmienić? Wszyscy mówią, że jestem jakiś 
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psychiczny, przyzwyczaiłem się. Nikt im nie każe czytać, jeśli 

nie lubią, oczywiste… musieliby być czubkami, oczywiste… 

 

– W sumie chyba może tak… 

 

– Proste… 

 

– No możliwe, że tak… skoro pan wie zawsze lepiej… 

 

– No właśnie… 

 

– OK, a inne jakieś ciekawostki? 

 

– A jakie? 

 

 

[..] 

 

 

Potem zawsze same tragedie, oczywiste. Zawsze tak 

jest… no akurat opowieści tylko takie, nawet komentarze 

tylko jakieś dla zabawy, a że zostaje na wieczność potem… 

zależy kto sobie akurat skopiuje stamtąd , gdzie akurat 

znajdzie… stąd na przykład… to takie tylko właśnie… 

 

OK… nie ważne… wystarczy… 

 

Kiedyś to zbiorę może, na stare lata, poczytam 

sobie… 

 

[tmp commetn] 

 

Pamiętasz była jesień – opowieści – przykłady… 



 

81 

 

MAY.19.2016. 

 

 

 

– Będą wypominać potem tmp commetn z t i n, no 

nic… wytłumaczę, co za czubki… jak zawsze, zawsze trzeba 

im tłumaczyć, nigdy im nie przechodzi, nie ma szans, czubki, 

czy ktoś mógłby ocenić inaczej? Brak słów, nie chce mi się 

już nawet powtarzać oczywistości, same oczywistości 

wszędzie i zawsze, tylko i jedynie sto procent… przynajmniej 

powiedzą, że chociaż tu użyłem słów do opisu stu procent, a 

nie cyfer i procenta, no czubki, ale to ich spray, to psychiczni 

są, ok., olać, priorytety, nie mam już czasu dla idiotów… ile 

można edukować… szlag by człowieka trafił, gdyby musieć 

tak uczyć całe życie i tłumaczyć wszystko… to powiedzą, że 

wystarczy nie robić błędów i pomyłek… 

 

– Tak, oczywiście, oczywistości, oczywiste, prawda, 

same oczywistości, prawda? 

 

– No właśnie – potwierdzą – sam Pan wie, to czemu? 

 

… No i szlag może człowieka trafić… Jak tłumaczyć 

bezrozumnym? Zawsze do ostatecznego końca jedynie 

pytają… no szlag… idę stąd, nie mogę pomóc, proszę samemu 

sobie mieć rozum, do wiedzenia… no czubki… 

 

– A cyfer? 

 

– Co cyfer? Lucyfer? Z Lucy się Panu, Pani, pomyliło, 

z wielkiej litery oczywiście, żeby nie mówili, że cham do 

tego…? 
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– … bo Pan tam napisał o innych błędach , lub 

literówkach może tylko, w każdym razie… 

 

– Tak, cyfer… ma pan plus… zauważliwy pan jest… 

 

– Zauważliwy… 

 

– Nie rozunie czegoś znowu? Następny chce się 

edukać u mnie? 

 

– Edukać? 

 

– …  

 

 

[..] 

 

 

– Nie musi Pan, z wielkiej litery, ma się rozumieć, za 

przeproszeniem, od razu z nożem lecieć… co złego 

powiedziałem? Zapytałem Tylkowo znaczy to słowo… 

 

– Szlag! 

 

– Proszę… z małej litery… To te… co… tylko, że… 

 

 

[..] 

 

 

– Mamy następne zwłoki… cięcie twarzy i czaszki… 

wygląda na jedno pociągnięcie… 
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– Da się złożyć? Żyje? 

 

– Nie mogę znaleźć kawałka potylicy… 

 

– Potylicy? To jak on ciął? 

 

– Chyba od tyłu jakoś… nie wiem, trzeba to zebrać i 

wysłać do analizy… 

 

– Boże Święty… jak można tak poharatać czyjąś 

głowę? To jest ten nóż? 

 

– Możliwe… policjanci ustalą… lepiej nie dotykać… 

 

– Może napastnik jeszcze gdzieś tu jest i ukrywa 

się… 

 

– Myślisz? 

 

 

[..] 

 

 

– No czubki… za chwilę zeżrę im czaszki… nóż im się 

nie podoba… czy potylica? Na co oni się tak gapią? Po co oni 

to zbierają? Nie widzą, że to resztki same? Po co im to? No 

czubki… same czubki wszędzie… 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

 

 

 

The most important thing in life of girls… 

 

 

The most important thing in life of girls is loving… 

and love… and love… and love… girls love to love… they are 

girls… real… obvious it is… to girls… they always and only 

know better what they like, thanks Gods in Heavens the 

Highest… 

 

… girls love to live, just… even dying… just to live, to 

the end… and the most important to them is… 

 

… to love… living or dying… 

 

… but only… no other important thing exists in life of 

every woman existing… 

 

Love is the only treasure real and worth to live for… 

to them… 

 

… or to die… it matters not to girls… 

 

The priorities are the only, thanks Gods… or satans, I 

do not know exactly, they know for sure, some day I'll ask 

them… too late again, they come… 
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… then coffee… I cannot decide, when my priorities 

have to fight with women's… I always and only loose and I 

am forever and only vincible by these, who know better than 

me, even when I am the only man in the universe, which 

knows only better, it is obvious, everybody knows… and 

everything… 

 

… I cannot win with these, who know better than 

me, knowin' own better, than I can know mine… fulfilling my 

own priorities, coming anytime, I am lost, cannot decide I, 

even my priorities die and disappear, non existing is all in a 

quant of time, when THEY come… I am not sure how they do 

that… How can I be weaker than anyone, than anything… 

bein' ME, I… where are my priorities?… where is my 

coffee?… 

 

 

– It is not the time… please, wait… 

 

… I had priorities… my God… 

 

 

Cannot win, again… God Great… anytime… even I… 

 

Monsters they are… just… too late… here they are… 

came again…  

 

 

Have to run… 

 

Tryin', as always, only always… 

 

Tryin'… never winning… maybe some day… 
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… some day… 

 

 

 

… too late… they are again… I'll be back… wait… 

 

 

[..] 

 

 

References:  

 

Beautiful women in Dracula: Dead and Loving It (Mel 

Brooks) 

 

 

 

I travel just – not crossing – Gathering time – 

examples. 

 

 

… I travel just, going slowly through the times, and 

worlds, to gather them all, which wait, not bein' sure what 

for, knowing always better, searching for, trying to find for 

their whole lives and then, further… not bein' able to be sure 

to the end every time, dyin' again, as always, preparing to the 

new journey…  

 

… for what they were looking for exactly as until 

now, dying again, not finding… and how to name it, still 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2Vwtc7TZ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Vwtc7TZ5Q
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hoping, never reaching in a thing, only in dreams 

unreachable for real, to get it and keep for real… 

 

… I can only watch through the times, traveling and 

walking between all and everyone, among the things and 

everything… with the time flowing next to me and worlds 

and all, staying in a place, bein' the same only and always… 

looking at everything, waiting for the time proper… 

 

… to gather them all, I needed time… they needed it, 

to let me gather them prepared… 

 

… all… one by one… all of them… they know, they 

wait… 

 

Not needed crossing was anytime, never is… going 

just, letting all go around me, when I stand… all and 

everything crosses anywhere, where it likes or is thrown to 

cross or not, just… it's not mine… 

 

… the time is close to let them find me… I never look 

for anyone… they have to do it, obviously… other way it 

could be called violence, I couldn't do that, it is obvious… 

 

… they will be happy knowing, that I AM here now in 

their actual time of their actual livings here actually… not 

every of them is here now… they will come, will be time… 

they also will have to wait, searching for me, living, until I 

come, not showing me nor mine… they should find me, not 

should I… 

 

… these who look for, will find… as must be, as they 

are ready to see me and recognize me… no chance to 
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recognize me, not recognizing truly exactly as I am for real… 

no need to tell about, no need to give explanations… they 

know better… they must, if they are these, whom I look for, 

letting them find me… 

 

… it's about to wait only, until they find what they're 

looking for, for their whole lives, many of them counted, or 

not counted… many lives are needed to be able to know… 

even not understanding… at last finding… 

 

… no need to tell nor show… only these who look for 

me, can find me and can be sure or not… trying to recognize 

me… 

 

Time it needs, not to leave a doubt… like a puzzle, 

gathering any, gathering one piece, keeping every enough to 

be sure or no single… it's about to wait only… 

 

… no chance not to be sure more and more in every 

smallest quant of touching mine… these who can recognize, 

will do, so they will get mine, exactly as they recognize me, 

means exactly as AM I… 

 

… girls know better only always, Gods thanks… not 

every one of them is looking for me, it is obvious… only 

these, who are mine and know about it… they cannot know, 

until they know… obviousness… no chance to start fighting… 

no chance to win, it is only about to know, to be sure… never 

bein' sure enough… to come… just… to get the final… 

obviousness… 

 

… they know, completing themselves with mine… I 

can only wait… waiting for them completed… as they look for 
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and complete themselves, getting mine, recognizing as 

theirs, exactly fitting… fulfilled both, bein' fulfilled exactly as 

can be and must… one becoming perfect ideal, at last… 

finally… 

 

… the Gathering… it's time… I will tell when it is 

done and over… and closed… 

 

… to rest forever at last… no single one letting 

remain outside… as be must… 

 

AmenDS`. 

 

… so much time had passed… time to start finishing 

what must be done… 

 

Gathering time – examples… 

 

 

… many of them look, trying to understand, starting 

to feel fear… then again, and the next day, and then day after 

day… to the end, until they are sure… then they start to think 

about to come… then they must… 

 

Referencing to the previous story in the previous 

post from today… 

 

It's only about to tell about the levels, as I was 

exampling in the story about the chemistry and poetry with 

the absinthe based on the story of Dracula Bram Stroker's 

some days ago… 

 

… and about the ranges… 
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Some can feel fear to see, it is obvious… cos it's just a 

set of examples, just comments, it is obvious… to me, but to 

others?… 

 

It's exactly about what I try to show… to let 

everyone see, who can see… – as they say in example with 

the 'huge' words in the Bible and in other 'holy' texts from 

the ancient times and from the times of anytime, it does not 

matter, it is obvious… 

 

Just the stories… as can be seen… it is obvious 

generally, but not to everyone, obviousness… 

 

That's why I try to show about the levels and ranges, 

and so on… in examples… 

 

Hmm… it's all only about the difference of levels, 

nothing else, obviousness… 

 

What more could I explain?… details?… 

 

The same always, as everywhere… every story has 

the same in itself, stories… in each story existing in the world 

everyone can find anything, can be huge, or little, everything 

or nothing, just, bein' something, but not matters in 

example… obviousness all… everybody knows, obvious it is 

all, I only try to show… cos not everybody knows what is 

about it all… but it's worth to show… just for education… 

 

… also, it means – to show the levels, and to show 

what is real in the world, what is worth to try to reach… 
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that's why I show… it is enough worth to show to all and to 

everyone, to let all and everyone see, just, nothing else… 

 

… and then, after is seen and visible, start 

reactions… 

 

First fear – because of the level and the 'huge' thing 

shown, not to all understood at all immediately, but 

'something' is great or strange or huge there – everybody 

can tell… – it's true, and it means, that the person can see, so 

it's good beginning… 

 

… not everyone can come, according to the previous 

post about the Dracula's girls… 

 

… some can see for a moment, stop for a while to see 

better, then starts something… then asking others or some 

kind of fear comes, not understanding seeing… 

 

… some try to watch, trying to see, understanding, 

asking still… trying to know, not knowing by themselves… 

 

… some knowing what is about then, later or earlier, 

in some range of being conscious and aware of the things 

shown, which mean something, but not exactly all or 

everything is clear and understood – it is natural… and 

obvious… – start to feel fear because of knowing or being 

conscious, that it is NOT for them shown in the meaning of 

reality what told about is… means seeing they can see and 

know and understand, but they feel, that they are not one of 

these, whom it is given for real, like a person watching 

treasures – can see, that it is real, but not reachable… some 

knowing and seeing for real, prefer to go away, not to see 
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anymore, they'd like not to see before, never they prefer to 

see, what they saw – it works this way, so some even prefer 

and start to think about to commit a suicide, not to be 

conscious about what they saw, just… 

 

… this is the way it works and I just try to show what 

it is and how it works… and to let all see and judge, if it is 

real, or 'only the stories' as I often remind, telling about it, 

not to be judged in not proper way by these, who can see, but 

cannot understand for real… because of: 

 

Levels of existence… and the differences in them in 

the scale up–down… just… 

 

Unreachable is Up to these, who are below… but 

these who are below CAN see… that all is as above 

described… just… 

 

And coming back to the previous post in referencing, 

telling explaining what is all about, further… to these, who 

are below, it all must remain 'the story only'… it is obvious… 

 

So it remains… 

 

It must be this way, it is obvious… just… 

 

DS`. 

 

Stories– about the levels and ranges and scales and 

so on… about the difference of the levels of the existence… 

and about the consequences – examples… 
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[tmp note – without the corrections. 

MAY.18.2016T01:39CET]. 

 

will be corrected later… priorities… coffee time… 

 

 

[..] 

 

 

I forgot about the important thing in the reference to 

the post about the Dracula's girls from the minutes ago I 

wrote… these girls feel and know, then they are sure… and 

then, they are afraid to come to ask, not being sure, it is 

obvious, it works this way naturally, just, everybody knows 

for sure about… 

 

… and now, some of them knowing feeling start to 

feel fear, what IF I come… and He will tell, that I am not the 

one of them, which He waits for… I feel, that I love for real in 

full of me and in the whole, like I was exactly one of them all 

as is told about, exactly… I feel it, I know, I understand, I 

know, and I WANT, I HAVE TO, no other way exists for me, 

just… cos… 

 

… BUT… what IF not… 

 

… Cos the difference of the levels of the existence I 

try to explain above… 

 

Every creature below feels nearly the same, so how 

to recognize, that it is not the same, what can feel and know 

and etc. everyone…? 
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It works the same like with cows happy eating and 

people happy eating… the levels of existence are different in 

one step up–down, only… cow eats and is happy… human 

eats and also is happy… it changes not the levels, it is 

obvious… human cannot talk with cows, only can take care 

of, it is obvious… 

 

Thinking this way, girls can ask very happy: so there 

exists a chance: could I please, if it is possible, to be the slave, 

your animal? If it is possible, ONLY just, to be 100% slave 

like an animal, only to BE animal… ready to serve in full of 

me for every quant of time and everything, just… IF only it 

could be possible, to be your thing own, your privacy as a 

thing, me… I… yours… the whole, your privacy, just… to let 

you take care of me… 

 

 

[..] 

 

 

That's why they feel fear… what IF he tells, that she 

is NOT… some of them who know, that it is NOT for them, it 

is not about them, they feel it, they prefer to go away, even as 

far as is possible, anywhere, far far away to go away back far 

away in the galaxies and in the distances IF needed, only not 

to come, knowing, that they CANNOT… they prefer to live 

and continue theirs, their own lives at their proper own level 

of the existence… so THEY know… they decide well… they 

will survive, thanks Gods. It is good working in them, thanks 

Gods… they know better, as always probably, so it is good 

direction, it means, that they are wise and know… it must be 

this way and it's good… everybody knows and even can cry 

of happiness then, that everything is fine and they CAN go 
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away, to live, continuing… just, their own way, which they go 

in their lives… just… 

 

… hmm… so maybe enough, giving the examples 

above, let to not feel fear, seeing, trying… I am good 

creature… these who could make a mistake, coming, can go 

away, I hope NOT dying… but sure I am not… it depends if 

they are enough strong to survive… just… better not to come, 

not bein' sure about… just… cos I cannot help then, if some 

girl comes and SEES, and feels, that it can kill her, but it's too 

late very often and generally… then they commit a suicide, 

knowing why… no other chance to live just… after made a 

mistake… OR… just relax… and go back… to survive and live 

further, just… 

 

It's only story… obviously… not reality… 

 

It must be, obviously… 

 

… so I wait, but only in the story, it is obvious, 

exactly as I tell about… but it's only story, everybody 

knows… it is obvious… 

 

I love stories… they are real… 

 

Nice reading. 

 

Later I'll correct… 

 

DS`. 

 

EDU – How to write good stories. Examples. 

MAY.18,2016. 
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– But what if it works for REAL? 

 

– That's the point… that is exactly what I try to tell 

about and show… 

 

 

Good Luck for all… 

 

If something, just enough to come… I’ll tell… 

 

DS`. 
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ROZDZIAŁ IX 

 

 

 

 

The most important in every ending…  

 

 

The most important in EVERY ending… is the 

ending… to start new stories… I love the endings… I love to 

rest and drink my coffee with sugar and milk… 

 

I wonder what story next will I write… in a minute… wait… 

 

– Who's there?… another person, I think… I have to stand up 

and go downstairs… ech… life… coffee must wait… I know… 

the new story will be about… about the visitors… I still 

cannot drink my coffee in peace… I have to find a new 

ending… the better one… hmm… I know… wait… 

 

 

[..] 

 

 

– Please, come in… what happened this time?… 

 

– Hello, mr … do I know you? 

 

– For sure… they call me… I know, you probably were 

expecting the previous writer, who lived here?… 

 

– Ech… 
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[..] 

 

 

– Do you like coffee?… Did I tell you, that my favorite coffee 

is with sugar and milk?… 

 

– Shaken? 

 

– Not stirred… did you read my novels?… how do you know 

about the coffee?… 

 

– … 

 

 

[..] 

 

 

– It's not about the girl… I had many… 

 

– Did you love any of them? 

 

– Each and every one, how could I not love the girls I like?… 

and love, obviously… 

 

– So why you still write these novels… and new endings… are 

you a writer just? You like it? 

 

– I like stories… I am a writer, maybe… I just like to write 

stories, is it bad to like stories?… it is not easy to find good 

stories in the world, most of them are just stories, about 

something, nothing interesting, everyone knows and will tell 
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the same probably, for sure probably even, I think so, cos it is 

so, it is obvious… how could I look for new stories in the 

world every day, to find one, or some, which could interest 

me… what could be interesting in life and in the world 

enough to be interested, knowing enough about it all, as 

every adult knows, just… what could be the reason of 

reading always new novels, the same templates, isn't it 

obvious? Changed and other are only the elements, every 

story is similar, reminds other similar, written and read 

previously, it is obvious, isn't it, obviously?… 

 

– Probably… you're a writer. Probably you know better… you 

must had read a lot of books in your life, to judge this way 

you do it? 

 

– Probably… maybe. Enough to notice and tell as above… 

 

– Of course… but… yes, I understand, so you have to write to 

yourself new stories, which could interest you, cos no stories 

exist in the world, which could be interesting, am I right?… 

 

– Nearly… that's the point, but not in the point exactly… only 

reaching with every new novel I write to myself… and about 

the books written until now in the world… it is just nearly 

always, it is obvious… never can know if there exists some 

novel, or not, some text, a part of even… anything… what 

could be interesting enough, to stop writing own for a 

while… you understand what I mean? 

 

– Yes… there still can be maybe some, or one at least, novel 

or text, a part even, anything, in the world, somewhere, 

which could be interesting… how could you judge, how could 

you recognize it?… Can you tell? 
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– It must be interesting… it must tell something, anything, 

but it must be the thing, which can make me interested in… it 

means, just the thing, which I didn't know before, just, so I 

could like to know just, bein' interested… hmm… generally, 

obviously… 

 

– Generally… 

 

– It must be something other, than I know… it is obvious… 

 

– Yes, I understand… hmm… and can you give an example, if 

you can, please?… to know in example, just, to be able to 

judge what is the set of books in the area of possible 

interesting ones, you tell about… nearly closely at least to 

these ones, which could make you interested for a while, as 

you tell about it… one example at least, if you can, please?… 

 

– Yes, I can give you an example… for example… the story, 

which tells, how to change the ending… 

 

– To change the ending? 

 

– … changing the past… 

 

– But in what meaning? 

 

– … try to imagine, that the story tells about the real events 

in time, in real life, real persons, real events, real time, reality 

describing… 

 

– Like a diary of some kind? 
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– Yes… but the ending, and the endings of the chapters are 

written… everyone can read it, it is ready to be read and 

known how it was, described, written… 

 

– Yes, it seems to be obvious, probably… if it is not fiction… 

 

– Yes… that's it… 

 

– So what kind of a diary it had to be? Magical one? Ready to 

be changed, changeable or… changing the past? How can I 

understand it, how it does work, how do you see it, can you 

explain, please?… to let me know. Interesting, I must say… 

indeed… maybe… 

 

– Try to imagine, that the diary is written before time, when 

the events happened… 

 

– Before present time or before the future time? 

 

– … before the past… 

 

– … before the past? 

 

– Let me show you… 

 

 

[..] 

 

 

Stories – How to find something interesting in the world in 

the topic of the stories… stories are only stories, just… how 

can they be interesting for anyone?… 
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– examples… 

 

 

[..] 

 

 

– … no ending is the best always, no ending is good enough 

anytime… 

 

– Maybe you should just stop writing these endings… and it 

could be over, means the last one… 

 

– The last ending is not written yet, wait… I'll show you… 

 

 

[..] 

 

 

– First coffee… the priorities, wait… 

 

 

[..] 

 

 

The endings… who cares about the endings… the most 

important in the story… 

 

… must be a good story expected… 

 

Let's start from the beginning… this story will be perfect… no 

ending is important, wait… I had to start from the first page, 

once again… when did I meet her first time… let me see… 

remind I mean… wait… where is my coffee… 



 

105 

 

 

[..] 

 

 

– You said it is not about the girl… 

 

– Of course… how the girl could be a thing important in a 

story?… 

 

– Yes, you're right… 

 

 

[..] 

 

 

– … this chapter is perfect, I think… let it be now… let's 

check… yes… this one must be perfect… it must work… 

wait… the perfect one… the next chapters can be only 

better… this one is a start… 

 

… time for coffee… this one stays… must be a stone… not 

movable… this stone is perfect… now I can continue… 

genial… 

 

 

[..] 

 

 

Stories – How to write a perfect story – examples… 

 

The perfect story must be perfect to like it… reading… and 

liking it, reading… and reminding… to like to start again 
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some day… and again… the Perfect Story… forever the Best 

one… 

 

… let's check if it is perfect now… 

 

 

[..] 

 

 

DS`. 

 

About the stories – examples… 

[tmp note/comment – corrections later…] 

 

Corrections and proper writing is not the most important 

thing in any story… the most important in every story, is the 

story… obviousness… 

 

Corrections later… first coffee… the priorities… 

 

… obviousness… ech… 

 

This one must be perfect… I know it… 

 

MAY.16.2016. 
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ROZDZIAŁ X 

 

 

 

 

– A po tym wszystkim, co pan napisał, opowiedział, dał 

przykłady, wyedukował poziomy niższe swoim, lub 

swojemu, wiedzieć nie można prawdopodobnie najpewniej, 

przypuszczać można, będąc nie na odpowiednim 

wystarczająco, lub będąc nie na tyle świadomym 

samodzielnie, co by móc wiedzieć, stąd chcąc, prosząc o 

możliwość zapytania, jeśli można… 

 

– Bardzo proszę… 

 

– … czy są to tylko wszystko przykłady edukacyjne, 

przykładowe, ludzkimi pozostając, jak widać i dostępne dla 

ludzi, każdy kto zobaczy i zapozna się, zobaczyć i zapoznać 

się może, jak widać i jest, czy tak?  

 

… zanim zapytam o co chciałabym… żeby wiedzieć, czy sens 

pytać o to, co być może oczywiste, a nieświadomość innego, 

a priorytetowego wcześniejszego u podstaw nawet, jako 

przesłanki, lub informacji wstępnej do dalszych 

ewentualnych rozważań poznawczych dopiero, nie pozwala 

świadomym być odpowiedzi na pytanie, które zadać 

chciałabym niniejszym właśnie, pytając o możliwość 

zapytania… 

 

– Na oba pytania pani odpowiem od razu, żeby pani było 

łatwiej i żeby pani nie musiała się wysilać nadto, widząc, jak 

stara się pani, i to się chwali niezmiernie, nie wiedząc do 
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końca, lub przekonanym do końca być nie mogąc o 

intencjach pani, nie z pytania zasadniczego 

niewypowiedzianego jeszcze do końca przez panią 

wynikających, ale z ogólności wiedząc, jak jest w potencjale, 

od odpowiedzi zawsze uzależniając, ma się rozumieć, lub od 

faktów z informacji wynikających z odpowiedzi uzyskanej… 

ogólnie rzeczy ludzkie znając, oczywiste, prawda… 

 

– Tak, możliwe, że znowu ma pan najpewniej rację, jak 

zawsze, widać jednak… tak, prawdą jest to, co pan 

powiedział przed chwilą, wydaje się nawet być może być 

oczywiste, w ogólności na pewno… wiedziałby pan zapewne 

w tej chwili i już wie na pewno, dlaczego na płacz mi się 

zbiera właśnie i za chwilę czuję wolałabym , jak tu stoję, 

popełnić samobójstwo przed panem, przebijając się na 

przewylot sztyletem, lub czymkolwiek oburącz prosto w 

brzuch, aby tylko zniknąć stąd, gdzie akurat stoję właśnie, a 

pan patrzy na mnie teraz właśnie, kiedy mowa, co mówię, z 

mojej strony aktualnie, pozwalając mi dokończyć moje 

zdanie… czy mogę umrzeć? Tak wolę… nie bym wolała… 

bardzo pana przepraszam… 

 

– Nie trzeba, to pani czuje i wie, co wypowiada… prawidłowo 

pani mówi i wie, co i jak i dlaczego… to, co aktualnie się 

dzieje… 

 

– Tak… 

 

– Właśnie takie panie lubię… wolę żywe… te są 

wartościowe… płacz jest dobry… odpowiem pani… 

 

– Bardzo dziękuję… i przepraszam, zapewne jest to 

oczywiste… da się to wytłumaczyć najpewniej tym, że 
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wiadomym może być oczywistościowo, jak człowiek z 

niższych poziomów… 

 

– Już pani wie teraz, tak? Czy udzielić pani odpowiedzi 

wprost słowami na pytanie przez panią niedokończone, 

drugie pomijając, wstępnym przez panią poprzedzone? 

 

– Wstępnym przeze mnie poprzedzone? 

 

– … na które zatem odpowiedzi pani z trzech zadanych 

oczekuje? 

 

– Na to pierwsze…  

 

– Tak, nie są to tylko opowieści, jak opowiadam o nich, o 

opowieściach czyli tylko, oczywiste… wspominając w nich 

gdzieś już uprzednio, pomiędzy akapitami, że dla wielu 

opowieściami pozostać muszą, tylko… 

 

– Tak… jak mogłabym mieć pewność? 

 

–Dlaczego pani chciała się przed chwilą zabić w tym miejscu, 

gdzie pani stoi właśnie nadal, przede mną? 

 

_ … tak… wiem… trudno wiedzieć więcej, niż można… czy to 

prawda? Mogłabym uzyskać odpowiedź na to pytanie? Nie 

zapytam więcej, dopóki nie będzie to potrzebne, ani 

pozwolone… obiecuję, chcąc dotrzymać słowa, nie 

zapomnieć, że to ważne, postarawszy się jak tylko to 

możliwe z mojej strony, nie chcąc drugi raz popełnić 

samobójstwa… nie łatwo obiecać, nie będąc pewnym, nie 

mogąc za swoje czyny odpowiadać samodzielnie z przyczyn 

obiektywnych, ale i nie obiektywnych… 
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– Tak, to prawda… mądra pani jest w wypowiedziach 

swoich… tych sprzed chwili, kiedy rozmawiamy właśnie… do 

stopnia pewnego, który panią trzyma przy istnieniu jeszcze… 

nie dajcie bogowie, żeby pani się puściła rozsądku własnego, 

którego pani się trzyma, lub który panią przytrzymuje… 

wiedząc o tym zapewne samodzielnie, co się z panią 

aktualnie zasadnie teraz dzieje… naturalnie, nie z przymusu, 

ma się rozumieć, chociaż tego pani jeszcze nie musi 

świadomie wiedzieć, ma się rozumieć… 

 

– Tak… zapomniałam na chwilę… zapomniałam… 

 

– Na które pytanie mam pani odpowiedzieć, żeby uzyskała 

pani spokój i mogła odejść dziękując, móc płakać potem, że 

pani żyje i wie już teraz na zawsze, co się wydarzyło przed 

chwilą, ucząc panią, pozwalając pamiętać świadomie, nie z 

myśli jedynie… 

 

– Czy to prawda? 

 

– Zależy co… 

 

– Zapomniałam pytania, które zadawane były przeze mnie… 

 

– Proszę pomyśleć ponownie i zapytać, jeśli ma pani pytanie 

dla pani ważne w kwestii odpowiedzi uzyskania na nie… 

poczekam… mam czas… 

 

– Czy mogłabym słowami pana teraz od pana uzyskać 

informację prawdziwą, czy jest pan na wyższym poziomie 

istnienia realnie, niż inni, pośród których pan żyje, jak teraz 
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na przykład pana widzę i z panem rozmawiam, czyli 

aktualnie, jak właśnie… ? 

 

– Pyta pani wprost tym razem… 

 

–Tak… 

 

– Reszta pytań nie byłaby już ważna, uzyskując odpowiedź 

na ostanie pytanie pani sprzed chwili wprost, prawda? 

 

– Nie wiem… 

 

–Tak, jestem realnie, tak jak pani pyta, odpowiedź 

twierdząca, potwierdzam, to prawda… zaświadczyć nie mogę 

inaczej, niż poznać można… chyba, że pani prosi i pani by 

chciała… wtedy tak… 

 

– Może chciałabym, ale nie wiem, czy to jest dobre chcieć… 

 

– Prawda… 

 

– Dziękuję i bardzo przepraszam… 

 

– Bardzo proszę… może pani odejść, jeśli pani chce… 

 

– Bardzo dziękuję… czy będę mogła przyjść jeszcze? 

  

– To zależy, czego pani oczekuje… 

 

– Przepraszam… pan na pewno może wiedzieć i najpewniej 

wie, czy tak? 

 

– Tak… 
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– Czy to jest dobre? 

 

– Boi się pani stracić swoje życie i samą siebie, zostając ze 

mną, czując, że pani chce? 

 

– Czy to też jest oczywiste? 

 

– Nie wiem… to pani czuje i wie lepiej, oczywiste… 

 

– Inaczej mogłoby to być przemocą? 

 

– Jak opowiadane było, prawda… czytała pani? 

 

– Tak. 

 

– To pani wie… 

 

– Tak, bardzo panu dziękuję… 

 

– Proszę… 

 

 

[..] 

 

 

– Następna… 

 

 

[..] 
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Stories – The time had come… they had to come, as was told 

and said, obviousness… – The Finals… 

 

They always and only knew better, obviousness… only can 

be, as must be, it is obvious, as was told about and said, only 

obviousness… 

 

… no need to explain… everybody knows better, 

obviousness… only… everybody knows, it’s just obvious, 

everybody knows, just, obviousness… everybody knows… 

thanks God… 

 

 

– Why don’t they just ask why? 

 

– They ask, they know, they have to, they can… they have 

not, if they want not, it is obvious… 

 

– Just, as was told… it must be obvious – every one of them 

all says then… 

 

 

Staying with me forever… it must be… cos… 

 

 

The Gatherings– examples. 

 

 

Time for coffee… 

 

 

 

Isn’t it interesting to write stories? I do like… 
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Hehehehe… 

 

DS`. 

 

Poland, UE, MAY.21.2016T04:49CET. 

 

 

– How does it work? – everybody asks then… 

 

– Just… how much it is needed to explain?… How to explain 

more? What is not understood enough to explain it  in 

details? 

 

– How does it work for real, in details, how can it work, for 

real? 

 

– … it’s Love… just… How to explain more? 

 

– Obviousness for sure probably, isn’t it? 

 

– Maybe… hehe…  

 

 

Good Luck for All… 

 

DS`. 
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The END… 
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PART II 
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ROZDZIAŁ XI 

 

 

 

 

The person in the dialogues of the stories about Dracula – 

Cinemas and the absinthe.  

 

 

 

… – How could you call it science? 

 

– For me… everything is science to me… no thing exists, 

which could not belong to science… anywhere… anytime… 

time even… anything… to science belongs everything, even 

non existing… 

 

– You scare me… I am… I must… 

 

– As always, I know about, it is obvious… it is not me, who 

scares you, scares you the story for sure, only… true told… 

stories just, about reality, it must scare, it is obvious… you 

shouldn't be… it is obvious also, obviously… I told about it, 

how it works… it's just… the things… science it means… 

nature… everything, what exists… or not even… but not easy 

to start seeing… isn't it? 

 

– Maybe… why do you tell these things to me?… 

 

– … why are you following me still? Why won't you go? 

 

– I must go… 
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– If you must… to feel fear you must not, depends if you like, 

or depends what is scaring you… in science… just… 

 

– Yes, I know… did you see this movie? 

 

– Probably… sometimes I try to remind to myself, if there can 

exist a movie or a thing, which I could not had seen before… 

 

– How could it be? What do you mean? 

 

– … let's come in… it started… I'll tell you then, and show… 

just look… white and black… moving pictures… do you know 

how the cinema works?… 

 

– How could I? Generally… maybe… only as others could 

know probably, as can be seen, everybody knows cinema 

and generally how it works… I think… 

 

– Maybe… everybody can see… it is enough to look… 

 

– Yes… it is… it could be science… obviously… in some 

meaning or range, probably… of course… in some meaning… 

how could you compare chemistry… in example?… 

 

– … can be observed… but… have you ever seen movies in 

colors? 

 

– In colors? 

 

 

[..] 
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Stories about the movies, with colors, with the voices, with 

life, in time… like reality around real alive, everything alive… 

not easy to come or to enter inside into, or to be just… not 

easy to see and hear and feel… not easy to believe, starting to 

go through the worlds… real… like movies… – about the 

cinemas…– examples… 

 

… and about the absinthe… – How to create a movie knowing 

not the science… knowing nature… or feeling, just… or not at 

all, anything… but… – examples… 

 

 

[..] 

 

 

… in the shapes of the whole range of one shaft from white to 

black, from full to non existence, full, or non full, outside of 

like or near enough at the edge not to register… outside 

never reaching, bein' closed as everything, but only at the 

opposite, non able to get out, as everything… from the pole 

to the pole opposite… or through the range from the edge to 

the edge… not bein' or something, startin' to reach the full… 

in vanity… is or not, must be to see the difference, or 

anything visible… 

 

About the poetry dreaming about the colors, through the full 

range from no light to the light full of colors, means white – 

examples… 

 

 

– Maybe for you, monsieur, it seems always and everything 

funny, cos probably of the ranges and levels, as you tell about 
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it generally in these educational stories showing how it is 

and how it works, looking at all and at everything real 

existing for real at levels own proper as it is… can you, 

please, if you could tell truly, know for real, knowing our 

levels, if enough to know for real, how works all here, when 

you tell and describe as you can see everything, looking at us 

and at everything existing from above, where you are… 

however it is, we cannot know, only can be informed, it is 

obvious… can you please tell, do you know for real, how we 

can feel here, where we are, when you tell your stories to us, 

as above and everywhere, whatever you tell to us, showing, 

or telling just? I mean… if you could please tell… if you could 

for real know how it is here all and everything felt and 

visible, what you do from your level… please just tell, if you 

can, why you do not respect our pain here and feelings and 

fear, just fear, because of all the things you tell and describe, 

just… laughing… or telling, just, knowing probably, or for 

sure even it could be, I cannot know, obviously, but can think 

I, trying… why do you do it in this way you do it sometimes, 

educating, please? If you must do it… or… no matter why, we 

cannot know, but doing… do you know for real, or only 

knowing, not knowing for real, how it is here… I mean… 

knowing as an information, being able to describe, or 

knowing for real, means feeling and knowing exactly as us… 

as we feel and try to know and as we can see… everything 

what you present to us… do you see the same things which 

we see in the same way also, as we can and do it naturally? 

Or it works differently at your level? Here we feel and see, so 

we react, as can be seen and visible, naturally, as humans we 

are, natural… is the difference in registering of the same 

world described by you from your level in the world in 

which you exist crossing our levels, bein' at yours at the 

same time, actually, as we can see, registering?… actually… 



 

123 

 

– Yes, exactly and more ideal and pure registering, than 

humans, in the meaning of perfection… in other words to say 

the same, when humans can register as humans, different, 

each human can register individually exactly as is created 

and prepared to be able to register, is it obvious as till now, 

do you understand as till now? 

 

– Yes… every creature created existing is able as a machine 

to register and analyze in the way it is prepared as a machine 

existing this conrete, no other kind of, just… it is obvious to 

me this way thinking, just, obviousness I can think… am I 

right? 

 

– Yes, exactly… that's what I was telling about above, starting 

to continue to the point, preparing the field of 

understanding… 

 

– Nice… I start to like it, when I understand… can you 

continue please, but the answer to my question, continuing, 

as was beginned as till now, I am followin’ as till now… if you 

can… I'd be happy to know to the end… about only at the 

moment to complete my knowledge according to the 

question I asked… it would be happiness of mine, just to 

complete my knowledge and to know then, just… so if you 

please can… I'd be thankful… or I do not know, I cannot 

know… am I right? 

 

– Yes… you're right, and you're smart. I like it… 

 

– Thanks, so probably we both know what we are trying… 

what I try… yes, no matter, the most important is in that, 

what we talk about actually, that I can understand and you 
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tell exactly as till now as I could expect not to be scared, 

just… so it is happiness… even not getting the answer to the 

end, fulfilled… completed… but still hoping waiting if it was 

possible, just, only… nothing else actually, I could not ask 

anymore if you say that it must be… just only… so could I 

please? Please? 

 

– Women… I love such style and way of reaching and trying 

and methods… the efforts of women are always only the 

most pleasant pleasures for me, hoping that they are not 

hurt by me, when I love them for that, just, only for what and 

how they are, just… because, as above, and generally… Am I 

doing wrong something, telling such things?… 

 

– Probably you should know by yourself, I can hope and 

think knowing what I know actually about… this is probably 

the element of the things about which I asked you… and still 

wait for the answer, if it could be possible, just… if I could 

only get the answer, as I asked… please? 

 

– Yes… you could. I love to talk with women… the more they 

want, the more I love them… just… bein' asked… cannot 

know how it works, even from my level, can only think about 

it, but anyway… do I hurt you again telling that? 

 

– I am not sure… can you answer, not prolonging, please? 

Then we could talk more, if you please, knowing women, you 

probably know what I am waiting actually for and how it 

works… 

 

– Yes, exactly that's what I love in women and in the 

relations with them, knowing, that hurting them prolonging, 

not giving is worse, than hurting straightly… I couldn't get 
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such things… it is always like committing a suicide to me… so 

all right… not prolonging… as you wished… 

 

– Thanks… exactly as you tell, I like it, that you know about it, 

it makes me feel safe and happy, that I can talk with the 

conscious man, or human even… not matters about the 

kind… 

 

– Yes, it's true all what you say, you're just intelligent 

woman… it is always enough to be happy, isn't it? 

 

– Maybe… if you call happiness… or if can see my 

happiness… 

 

– Yes, I can see and know it, as it is visible and known, cos… 

according to everything you presented to me as till now and 

continue even, letting me know, that you are conscious, 

intelligent woman, so I am happy, more than you even, it 

should be obvious… maybe… never mind… 

 

– So… if could be real… I’m sorry… but only if you could 

please, before we… yes, I know, I’m sorry… 

 

– Nothing happened, you can continue, thanks… 

 

– Thank You, I am sorry, I know what I did… I shouldn’t 

had… 

 

– It’s OK… continue, nothing happened, I know, you know, 

everything is fine actually, I forgot… you can continue… 

 

– Thanks… so… if it is needed or possible, if you could 

continue, please, further… as we were telling before?… can I? 
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– Yes, of course… I know… before we… all right, as You like it 

and ask… enough of all the things, which are not the straight 

answer to your question, but worth also obviously to let it 

exist in the past, as it was done moments ago till now… all 

right… can you repeat your question in your words… the 

further part… connected with the elements you told about… 

when I told about hurting… 

 

– Yes… so can you feel and see and know exactly as we do 

here, at our levels we exist? 

 

– As I started to answer you previously… I do, exactly, but in 

pure ideal form of the machines existing at the lower levels 

than mine at which I exist… I mean as in the example I 

started to explain… every kind of machine is able to register 

according to the form created done working for real 

actually… so I can register fully perfectly the same way… no 

matter which machine, every and each of them possible… so 

when you ask me if I can feel the same what you down 

below, any of you and the same about registering or any 

form of activity of the machine any… according to the form 

working real actual doing as it is… existing… I answer yes… 

as above, the same, but more intensively, absolutely 

perfectly in meaning as if the machine, which is below could 

be perfectly pure in it's ideal form real working, not 

damaged, not broken, etc. but real, living for real… do you 

understand what I tell? 

 

– I think I do… you mean, you can register exactly the same, 

what every possible creature from the levels below yours, 

but more clearly, so more intensively in the meaning of 

doing everything in the pure form of the form, not damaged 
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in any quant even by the lower levels and their existence and 

forms existing there… am I right or nearly at least, thinking 

more than I got, to complete my expectations of knowledge, 

tryin' to complete by myself, thinking about it? 

 

– Yes, exactly as you told about it… 

 

–Thanks. So I understand, I think… 

 

– Nice… 

 

– Not bein' able to be sure, it is obvious, cos for me it is only 

words, it is obvious, isn't it? Means information, like 

philosophy, juts, only… can be not real, can be real, I cannot 

know, only knowing with words, bein' told… 

 

– Yes… 

 

– So please, if you could tell… why do you cause the reactions 

known in the creatures here below the levels yours… 

consciously I can think actually, after you answered my 

question… if it is for real, I hope I understand how it works, 

thinking about it properly now, as I could hope… 

 

– Yes… I explained in the edu materials 'How to the best 

writer in the world – manuals and examples'. I told about it 

exactly, about what you ask, but not maybe exactly referring 

to the areas mentioned by you in your question… I exactly 

explained in the example of the chemistry and of the poetry, 

then laughing of it a little, then explaining in words, how it 

could be painful for some and that it is obvious, only 

obviousness, obviousness, isn't it? 
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– Yes, it is obvious… you're right, cos it seems to be at our 

level even, or… here it is… cannot know how it is higher than 

here… it could be obvious also, but… all right, never mind… 

not important actually it is, maybe then, if you please, of 

course… obviously… 

 

– Yes… you came, you ask, you hope to get… not me, 

obviously… 

 

– Yes… 

 

– So… 

 

– … I am sorry… I interrupted your answer… 

 

– Yes… cos I asked to confirm from your side asking isn't it… 

so it is all right… isn't it? 

 

– … yes, probably, for sure you should know better, but I can 

think, that maybe probably, it can be not my fault at all, but I 

told too much then, instead of confirming just and letting you 

continue… 

 

– Yes, you are very intelligent… I do like you. Are you afraid 

of that? 

 

– Maybe, but I am happy, that I can talk to you, knowing 

how… and it can be just, if I could only keep following, trying, 

working hardly… 

 

– Nice… I like it… so not prolonging hurting self cos of 

words… I explained… from my level it is only just for fun, cos 

it is obvious how everything and all is visible to be described 
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from above, it should be obvious, not asking for 

confirmation, forgive me, time is important… obviously… I 

know that you would confirm, so… [what a bastard, I know, 

but have no time to wait for her confirmation obvious, 

obvious it is, so…]… I explained… hmm… but the point 

important is for sure for creatures from the lower level, the 

most important in the whole, telling about the things I was 

asked by this woman… 

 

… yes, I know… I shouldn't, BUT how could I SHOW… isn't it 

obvious? Educating… 

 

– Yes… so… 

 

– Yes, you're right… after these materials written, I will NOT 

anymore, cos it is only to show once… then anyone can ASK 

me… I won't anymore… not to make hurting… it is obvious, 

as above even I explained about… it is obvious all, just… 

just… obviousness all, isn't it? 

 

– Yes… 

 

– … So remained only one thing for sure probably… 

 

– Yes… 

 

– I could tell, I am not at the level higher than humans and 

other creatures, I am human, just, everybody knows me… I 

am one of all and of everyone, everybody knows me, just… I 

came NOT from the galaxies… I live here on Earth for years… 

many people know me for years, I am just human, as 

everybody… so as always I tell, cannot I help, believe me or 

not… really I AM ONLY a writer. I like to write stories… and 
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girls and coffee with sugar and milk, etc. many things I like in 

my life… I am not any God or level up human or creature… I 

just write for fun, laughing writing, cos it's funny all, isn't it? I 

just like it. I like stories… and girls… and coffee… I told about 

it all many times previously… 

 

– Hmm… did I do something bad? – hoping not, I ask… – Is 

everyone alive, I hope? 

 

… After reading my stories? 

 

 

[..] 

 

 

It's only stories… I repeat many, many times, and always… 

it's only stories, I like to write stories, just… and all the rest I 

tell always generally about, what I like… 

 

What can I do more to help anyone? What happened 

anyway… It's written for myself only, I like to write such 

things, just… 

 

… did I do something bad? or wrong? I know that I am the 

best writer in the world, cos I like to write stories, nothing 

else… hmm… 

 

OK… please do not call me a vampire or god or satan… I am 

not, I only tell stories… everybody knows. 

 

OK. Enough. I'm tired… 
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DS`. 

 

Coffee time… I love stories… 

  

 

Later I will correct… who cares… it's MINE… not for people, 

obvious it is… stupides they are… they come to read 

sometimes…  

 

Freaks… 

 

 

[..] 

 

 

The person in the dialogues of the stories about Dracula's 

Girls, from today and from the previous days, is me, I, the 

owner of the profile (DS`.). As I repeat sometimes, educating 

and telling stories, commenting, etc. – I just like to write 

stories, as can be seen everywhere around, and everywhere, 

anywhere, cos I like, just. As it is accessible an visible, just… 

it's true also, as everything what I tell anywhere anytime, 

that I am the best writer in the world, it is obvious… 

everybody knows… obviousness… so… I just try to here let 

everyone or whoever, not matters, obvious it is – talk to me, 

or ask me and maybe even, if anyone likes, take part in my 

stories… whatever, it does not matter to me, obvious it is… if 

anyone likes or wants to, here can write in the comments 

below… whatever… whatever I will see, I will take a part in 

the conversation, just… to show, and also to educate, as 

always, showing, giving fun, as always… taking part in the 

story someone's also, if anyone likes… cos I like… it's only 

stories, everybody knows… but I like it, just… cos… so, as 
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above and everywhere… and now here… whoever likes to 

talk with me, it is enough to write below here… if asking me, 

can ask, if asking a person from my stories, just please tell, in 

which dialogue or in what story you'd like to take part… 

continuing or just starting or anything, with ME, or with the 

person from my stories, or with anyone, here… Everyone is 

welcome… and for the safeness of the persons who'd like to 

take part in the conversation, worth to know always before… 

men will die, it is obvious, especially when they want not to 

learn or know, just, of curiosity, or of any reason own natural 

good – to know learning, just… as generally have in life, 

naturally, should be understood what I tell about, 

obviousness only, just… as always… girls will stay with me 

forever, cos when they start or try, they'd like to continue 

further, anytime, in any form, anywhere, but ONLY to… only 

to be able to continue… only to be able to meet me, to be in 

contact with me, personally, publicly starting, or any way 

possible, just only to be let and can… only to be permitted to 

come, only to come to ask, to ask, just… only just… whatever, 

but with ME, it is obvious, it works this way, and it must, as it 

is… obviousness… as I try to explain in my stories how it is 

and works… OK. Everyone can, everyone is welcome… no 

matter about what… I will for sure only take part, as is 

began… I like to take part, just… anyone starts… good luck… 

DS`. MAY.23.2016.T23:28CET.Poland. 

 

[corrections later, no matter corrections, no matter 

language, matters the story, obviousness… the rest can be 

done anytime, or not, depends always, obviousness, 

everybody knows, just…] OK… the rest below for anyone… 

welcome… 
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ROZDZIAŁ XII 

 

 

 

 

The person in the dialogues of the stories about Dracula.  

 

Anty–vampire – Life and stories and food.  

 

 

– Aren't you one of them?… draculas… with the big letter 

written or said, obviously… one of them non humans, no 

matter of what kind… taking girls… and others if needed in 

purpose some… cannot know I, obviously… have they to 

die?… all… every one?… used by you only just?… 

 

– No… they had chosen by themselves… they knew what they 

were doing and why… they are still ready and able anytime 

to explain on their own by themselves, just, fully 

consciously… cos they are free… 

 

– Every of your girl? Every one? 

 

– Yes… As I told you and showed all and about… just… 

 

– You call it love? 

 

– I cannot know exactly… humans called it the way they tried 

to recognize it, describing with words, which can mean the 

same, letting know what is talk about or thing, just… love or 

anything… probably it is the closest word proper, but only 
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maybe… cos it is not easy to understand what it means for 

real, what is love? How do you understand it, asking me? 

 

– … they just want and like to come and be with you… and 

many of them like and want consciously even to serve you as 

the animal or slave, the thing of yours, as the privacy, yours… 

your own things in the whole of them self, just… 

 

– Maybe it could be called love… I cannot know… ask Them, 

if you like, They will tell you and explain… 

 

– Your girls? 

 

– Anyone, who knows me… 

 

– Yes… I'd like to… but… 

 

– You started to come to me going the same way, which 

leaded every previous before you… didn't you?… aren't 

you?… 

 

– … what if it is unchangeable… what if the way has no way 

back… after entered… 

 

– As you were telling at the dinner… when we drank the 

absinthe… 

 

– … is there a way to come closely, to know and then to go 

back, after know all what can be known?… 

 

– You should know by yourself how it works… 
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– … the further I go… the stronger force pullin' me into… to 

the end of the road… but harder to try to go back… is it this 

way? 

 

– Exactly… as we were talking at the dinner… you told about 

it… I confirmed… it is always better NOT to ask the question, 

not to know, not to start, not to want to know anything 

more… 

 

– Every one quant more asked to be given… every one little 

quant of anything from your dream you were telling, or 

dreams of… 

 

– Exactly… so you knew, you know, and then also you will 

know… 

 

– Not bein' able to go back, exactly as explained… and 

everybody knows… just… obvious it seems to be, to 

everybody even, like obviousness just… nothing not 

understood could remain, everything obvious just is or 

should be, or seems to be… as is told about and everyone can 

understand, just, as it is… no other way, obvious it seems to 

be, just… is that true, just? 

 

– As it is… and you know how it is, consciously… so it's 

good… it wouldn't be violence from my side… 

 

– … as you were always repeating… warning for many times, 

explaining how it works… 

 

– Exactly… and always only one more question… only to 

know… 
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– Yes… it's true… so it must be… as it is obvious… 

 

– You know how it is now, and you knew then… and you will 

know, every time, anytime… only the same, just 

obviousness… isn't it? 

 

– Yes… I decided at every step of the journey… 

 

– I couldn't press anyone… it could be violence… as I 

repeated and do always many times, many times, only… 

about the safeness I tell only the most in my life, nothing else 

is important for humans, especially for girls… only safeness… 

that nobody told me anytime, that it is my fault again and 

guilt, as always everybody tells me and about me… always, 

only… so that's why I only always only repeat the same the 

most important thing about the safeness… it's the priority… 

it is obvious, isn't it? 

 

– Yes… I'll know… thanks… 

 

– You're welcome… 

 

 

[..] 

 

 

Stories – How dreams work… – only one more thing if I could 

know… please tell me… 

 

– Of course, as you like it… 

 

 

[..] 
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– Not good and not wise it is always to come near tryin' to 

touch my girls, not bein' permitted… they do not like to be 

touched… even… 

 

– What if they were hurt or killed by someone? 

 

– They cannot be… but they know what is done, or planned 

even… that's why it is wise not to think about, before could 

happen what could be not nice for these, who'd like to try, 

not matters reason at all, obvious it is… could be just… to 

check, or to try, to know, anything, not matters, obvious it 

is… not matter explanations… anything… it also obvious 

should be, isn't it? 

 

– Probably, yes… it is… it should be, obviously, probably… 

probably it is… yes… obvious it seems to be, just, as can be 

understood, like obviousness, yes… 

 

– … but what if they are…? 

 

– They come to get theirs back… just… after done what had 

not to be, as was warned and told as always, just, 

obviousness… 

 

– But how can they come back after they were killed, in 

example…? 

 

– They know… it is enough to tell to others, to let them know 

before always… isn't it good as it is? 

 

– Is it? For real…? 
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– You could check… 

 

– How? 

 

– As above we told… what other method you'd like to find to 

check to know in accordance to our talk and the topic of 

untouchable bein'… as we told? 

 

– … yes… maybe… yes, hmm… 

 

 

[..] 

 

 

– Can you see the difference between the stories and the 

heroes or persons, which are described in the stories known 

in the world and between all existing described in the world 

in one set set to compare it all, and the real Good Me telling 

the story from above, as were talking previously… about the 

levels mentioning… 

 

– You mean all of them and every person in the history, 

which were immortal or other kind of than others, means 

than simple normal natural humans, in example… some at 

least, in example Dracula keeping the closest topic… 

 

– Yes… 

 

– They were in the end bad creatures, only tragedies in the 

end, no matter what happened or was before, no matter the 

stories whole, the endings are bad for many, generally, and 

generally, things like that, I mean Draculas, immortals, etc. 
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other something kinds of… everything is anyway only in the 

stories, fictional… everybody knows… but no matter if fiction 

or reality, if possible even… whatever however, it is 

generally bad something, unnatural and more of that, only 

always and only in the end bad something, so only educative 

tales and stories… aren't they? 

 

– Yes, they are… thanks God and good wise people showing 

telling… and thanks everything good existing anywhere 

anytime… 

 

– Yes… so what is the difference you try to tell about? 

 

– They were bad, because of consequences, for many even, 

not only for themselves… 

 

– So educative… educational things, to show such stories… 

 

– It is obvious, children know about it, better than adults 

even, it is obvious… 

 

– So what difference you try to tell about and about what 

exactly? 

 

– They in the stories were bad… always… superman was 

good… but also other kind of something, than human, 

spiderman was good, many generally were good… in the 

stories, also to show, educating… telling stories fictional… 

 

– Yes… 
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– All right… getting back to the story to show better 

something… vampires were white, gray, non alive, dead, they 

needed to EAT life… to live… 

 

– Yes… 

 

– What if the vampire like shown, in quotations, not about 

vampire exactly telling, but as an example the closest, 

immortal one… the vampires are bad, everybody knows and 

everybody knows why, as is shown for education and 

explained… immortals which live and do not hurt others 

could be neutral, but even helpful, it is obvious… what if 

immortal like exampled or similar came and goes between 

the creatures… not eating, not getting like vampires, not 

bein’ neutral like some, as above mentioned in example, but 

giving food to everyone, going, being, living between all and 

between everything, just… means giving LIFE… anty–

vampire like, immortal source of food, means immortal 

source of real life… existing for real, alive, immortal, going 

here somewhere around, giving just, for free… cos He or She 

or It… likes… 

 

– In example like you? 

 

– In example… hee… isn't it funny? 

 

– I am not sure… how can it be? 

 

– It's, let's say, some kind of magic, for these who walk 

below… 

 

– Walk below? Are we in the story again or outside? 
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– However you like, I only try to let you see and understand 

how it is for real… 

 

– … again you start to fear me… 

 

– It's just a story… as always I say… only… obviousness… 

 

– … ok… thanks… 

 

– You're welcome… bon apetit… 

 

 

DS`. 

 

Stories – Examples… 

 

 

 

 

Is it tasty? Non? Hmm… other time I'll try to prepare the 

better one… 

 

 

Nice reading… 

 

 

The END. 

 

 

 

 

Funny, isn't it? 
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Coffee time… uff… 

 

It's only stories, obviousness… thanks God… 

 

I like stories… they are so real… :p 

 

 

[..] 

 

 

– Do you remember? It was autumn then… the room number 

eight… 

 

– I remember… you asked me to your room then, but first, I 

asked you, or you did it, anyway, we went to my house at the 

lake… 

 

– Countryside quiet place… 

 

– You remember… 

 

– I never forget my memories… 

 

– Nice… so we can continue even, not starting again like with 

new one… 

 

– … so could you, please, stay today with me and accompany 

me for the whole night, to let me not serve any of these 

stupids around? Better you go home, such as you for sure… 

 

– I stay… 

 

– As always… so let’s begin… 
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[..] 

 

 

Stories – Examples – Meetings & Ways… 

 

Starting a new one… once again… until the time lets… 
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ROZDZIAŁ XIII 

 

 

 

 

Stories – Examples 

 

What IF the persons from the Story start to be conscious. 

 

 

[..] 

 

 

– … na pewno nie… wolę samotnie spędzać czas, co mówić 

być zmuszonym, nie daj Boże, z taką dziwaczną, 

rozpieszczoną, udawaną, przeintelektualizowaną, młodą 

siksą, jak pani… 

 

– Ładnie pan umie obrażać kobiety, nie można panu nic 

prawie zarzucić, oprócz jedynie stu procentowego 

chamstwa, ale tak pięknie zakamuflowanego na poziomie 

rozmowy niby inteligenckiej na poziomach dziwnych, że 

trudno panu coś powiedzieć, nawet gdyby pan od świń 

wyzywał i dziwek, jak te wszystkie dookoła tu… 

 

– No tak… widzi Pani, ja lubię w życiu miłe przyjemności… 

nie lubię się męczyć, lubię mówić wprost, nigdy nie 

obrażając, oczywiste… 

 

– Tak… obrażanie najpewniej nie mogłoby leżeć w pana 

zakresach i zbiorach wartości poszukiwanych, wiedząc o 

możliwych konsekwencjach serwowania komuś rzeczy 
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mogących być nie bardzo lubianymi, nawet wprost… z 

powodów dowolnych w sumie… 

 

– Prawda… 

 

– Miły pan jest z tymi swoimi gadkami… i pan tak zawsze 

rozmawia z ludźmi, czy tylko z dziewczynami? 

 

– Zawsze… z każdym, ale zależy od okoliczności, oraz tego, z 

kim rozmawiam, wie pani, oczywiste to jest, najważniejsze 

są zawsze priorytety… a priorytetem najwyższym jest nie 

krzywdzić… czy wydaje się to pani rozumne?… Co Pani sądzi, 

jeśli można spytać o pani zdanie w tej kwestii… 

 

– No tak… możliwe, że ma pan rację, ogólnie filozoficznie 

najpewniej… życiowo realnie… możliwe, że tak… chyba ma 

pan rację… znowu, jak zawsze pewnie znowu, czy tak? 

 

– Prawda… ale lubię się upewniać, czy inni też widzą świat 

prawdziwie, co by wiedzieć czy edukować w rozmowie, czy 

iść dalej, pomijając fragmenty zbędne… 

 

– No to ładnie… ekonomicznie pan myśli i działa… to z braku 

czasu, czy z poszukiwanych wartości…? 

 

– Akurat długi weekend się zbliża… mam czas… 

 

– Tak, i za chwilę pan mi na pewno powie, że pan… że… no 

tak… wiem co, ale… możliwe, że już mi odechciało… 

 

– Najpewniej chodziło pani o to, że możliwe, że najpewniej 

będę próbował zaprosić panią na moje wiejskie zacisze, ale 

w taki sposób, że to pani się wprosi i samo wyjdzie, że nie 
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zaproszę, a jednak pojedziemy nad to jezioro do tego domku, 

a nie wiadomo jak to się wydarzyło znowu… 

 

– Wtedy wróciliśmy, pamięta pan? 

 

– Tak, była jesień… potem pani miała mnie zaprosić do 

swojego pokoju na piętrze, skoro u mnie już byliśmy… 

 

– No tak… i udało się?… 

 

– Nie pamięta pani? 

 

– To pan tu prowadzi wszystkie sceny i wydarzenia… dla 

mnie to za każdym razem pierwszy raz rozmowa z panem… 

 

– A jednak pani już pamięta, mimo, że nie powinna pani… 

będąc jedynie treścią mojej opowieści, w której ja biorę 

udział, pokazując innym… 

 

– A czy jest szansa wyjść z tej opowieści, żeby nie musieć już 

nigdy wracać na ten parkiet, żeby pana spotkać znowu i 

ponownie i tak… jak długo może to trwać? 

 

– … aż zakończę moją opowieść… 

 

– Mogę czuć się wykorzystywana… bez mojej zgody i 

możliwości decydowania nawet… 

 

– Widzi pani… to moja opowieść… mogłaby pani być jedynie 

uszczęśliwiona tym, że akurat staram się nie krzywdzić 

moich postaci, a wręcz przeciwnie… 
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– No tak… a wie Pan, jak można się poczuć, widząc, że jest się 

tylko postacią… w czyjejś opowieści?… i musieć odgrywać 

ciągle nowe role, w zależności jak ktoś poprowadzi, biorąc 

udział tylko, a na dodatek nie mogąc nigdzie iść samemu… 

 

– Tak… widziała Pani Nirvanę z Christopher Lambert?… 

 

– … opowiadał Pan chyba o tym przy którymś spotkaniu… 

ale nie widziałam… 

 

– Tak, to prawda… film powstanie dopiero po wojnie, przed 

2000 rokiem… 

 

– To jak pan to robi, że pan podróżuje w czasie? Mógłby Pan 

to jakoś opowiedzieć, żebym mogła, lub była w stanie, 

jakkolwiek chociaż, zrozumieć i wiedzieć? 

 

– Czytała Pani Wehikuł Czasu Wellsa?… 

 

– To akurat tak… to już było w moim czasie… 

 

– Było… No tak… co Pani robi po imprezie? 

 

– To pewnie zależy od pana, już teraz wiem… 

 

– Tak, ale staram się podtrzymać tok rozmowy w scenach, 

żeby czytelnik nie zauważył… 

 

– Że… 

 

– Mogę pani pokazać i opowiedzieć, jak to działa… 

 

– Przenoszenie się, lub podróże w czasie? 
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– Między innymi… 

 

– I to jest naprawdę?… 

 

– … mam mały domek za miastem… 

 

– Tak, wiejskie zacisze? 

 

– Wie pani…? 

 

– … i najpewniej znowu mnie pan tam zabierze i pokaże 

lodówkę i te rzeczy i będziemy pili absynt… 

 

– … wtedy nie zobaczyła pani co było po drugiej stronie 

jeziora… 

 

– Tak, ale za to to, o czym rozmawialiśmy potem w nocy w 

tym domku… 

 

– … tak… pani pamięć zaczyna funkcjonować zbyt 

niebezpiecznie, jak zdążam zauważać… jako postać 

kreowana… wydaje się, jakby pani zaczynała samodzielnie 

uświadamiać sobie rzeczywistość, której nie powinna  być 

pani świadoma… nie mając informacji na temat, który pani 

omawia… hmm… 

 

– Przestraszył pan się czegoś? 

 

– … potem pani opowiem… jak by to było, gdyby postacie z 

opowieści nagle zaczęły pytać o wydarzenia, których nie 

powinny być świadome w żaden możliwy sposób… co mówić 

o autora opowieści… 
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– … i zrobi mi pan potem jak w tym filmie Nirvana, co pan 

wspomniał… <CANCEL>? 

 

– … no właśnie nie chciałbym, widząc… wie pani, postać, to 

postać… nigdy nie mógłbym przypuszczać, że nagle zacznie 

nabierać samoświadomości, oraz świadomości… 

niedostępnej… 

 

– Najpewniej zaczyna pan się trochę niepokoić… 

 

– Przyznaję… 

 

 

[..] 

 

 

Stories – examples – what IF the persons from the Story start 

to be conscious – not only of the story, but of higher levels, 

means starting to know or ask about the author… 
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ROZDZIAŁ XIV 

 

 

 

 

[..] 

 

 

– Przez pana nadal nie mam dzieci… 

 

– Za dużo pani gadała… i zmarnowała się pani… 

 

– Tak… gdybym wtedy wiedziała… 

 

– Rozmowy są zawsze ciekawe, prawda… 

 

– … i nigdy nie można dokończyć… 

 

– Właśnie… 

 

 

[..] 

 

 

– Pewnie, że pójdę… wie pani, po tylu latach… dzieci nadal 

pani nie ma… wtedy pani nie chciała nic, prócz rozmów 

własnych i spraw własnych… 

 

– Z czterema ścianami najlepiej, hmm… lata mijają, tak, 

wiem… 
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– Tak, każda stara panna tak potem wspomina i opowiada 

potem po latach… opowiadając te same podobne wszystkie 

historie… nigdy na świecie nie dzieje się nic inaczej, niż 

oczywistościowo, oczywiste, prawda? Same oczywistości i 

jedynie tylko, dzięki Bogom, prawda? 

 

– … w sumie… to straszne tragedie, prawda? Wiedząc o 

wszystkim jak będzie, patrząc na początek i na koniec, na 

całe życie własne od urodzenia do śmierci, ze starości , lub 

dowolnie… będąc dzieckiem, czyli zanim wszystko zacznie 

się dziać… wiedząc wszystko, aż do końca w zupełności… 

 

– Tak, wystarczy jedynie realizować decyzje codzienne 

własne i nic więcej, proste, prawda? Każdy wie… zaczyna się 

wiedzieć od dziecka, potem już tylko codziennie realizacja… 

każdy sam wybiera, każdy sam robi… każdy wie jak będzie, 

aż do końca, co do sekundy, nic nie istnieje, co nie byłoby 

oczywiste, prawda… zapytać mogę, nie twierdząc, nigdy nie 

wiadomo, prawda… 

 

– Tak… i zawsze co by nie mówić i opowiadać, są to jedynie 

oczywistości, nic innego w wymiarze pełnym absolutnym… 

 

– Tak, oczywiste… na szczęście nie ma rzeczy istniejącej we 

wszechświecie, która nie byłaby oczywista i gotowa, 

wystarczy realizować, wiedząc co, samemu decydując, na 

każdym kroku aż do końca… proste jest życie i świat, 

prawda? 

 

 

– Tak, jedynie oczywistość… jedna… od początku do końca… 

jak jedna nitka, nic poza… jedynie gotowa… 
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– Tak… wystarczy realizować… 

 

– Prawda… więc jednak będąc na swojej nitce realizowanej 

akurat tu dzisiaj z panem… przykre, prawda… tyle lat 

minęło… pozostało realizować realnie jedynie swój 

scenariusz dokładnie tak, jak wiadomo, nie ma innych 

sposobów, prawda? 

 

– No tak, oczywistości same… 

 

– A nie umiałby pan, albo nie znałby pan, w swojej mądrości 

prezentowanej… a w tej chwili przyznam, że poznając pana… 

chciałabym, lub miałabym marzenia nawet skryte, że gdyby 

to było możliwe… czy miałby pan sposób, lub znałby pan 

sposób, gdzie i jak szukać chociaż sposobu, czy istnieje 

potencjalnie chociaż, żeby zacząć, mając nadzieję, póki by się 

szło… 

 

– Żeby nie musieć realizować fatalnie i jedynie wskazane i 

określone przez dotychczasowe dokonane tego, co oczywiste 

w przyszłości, a zmienić sie nie da, tak? 

 

– Czy byłoby to potencjalnie możliwe? Czy jest to możliwe w 

sposób jakikolwiek? 

 

– To zależy, proszę panią… 

 

– Od czego? 

 

– Zostało pani niewiele lat życia, prawda? Jest pani dziś, z 

całą przeszłością swoją, realną, dokonaną, której zmienić się 

nie da, prawda? 
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– Tak… nie da się… 

 

– Zawsze powtarzałem w życiu całym moim, od zawsze, 

odkąd pamiętam, że nie istnieją żadne absolutnie tragedie na 

świecie, absolutnie żadne, zero… oprócz jednej… 

 

– Ciekawe… powie pan, czy musiałabym oczekiwać znowu 

zabrania mnie na wiejskie zacisze i musiałabym znowu 

przeżywać te wszystkie sceny… potem jezioro… absynt… 

 

– Powiem pani, bo to proste i każdy o tym wie, to nie 

tajemnica, nie ma czego przedłużać… 

 

– Ale o swoim wieku nie umiał pan powiedzieć wprost… 

musieliśmy przeżyć aż tyle przygód… 

 

– Inaczej doznałaby pani szoku i nie byłoby szans 

potencjalnych, żeby mi pani uwierzyła, oczywiste… 

 

– Tak, ma pan rację, jak zawsze, zdążyłam zauważyć… teraz 

już wiem i nie muszę myśleć o tym, ani pytać… 

 

– Tak… 

 

– No więc jaka to jedyna tragedia? Inne nie istnieją? 

Faktycznie realnie, czy tylko filozoficznie?  

 

– Faktycznie realnie… nie da się cofnąć czasu… 

 

– To ta tragedia? 

 

– Inne nie istnieją… 
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– Co pan powie… 

 

– Prawda… no tak już jest, oczywiste, prawda? 

 

– Być może… będę musiała o tym pomyśleć samodzielnie, 

żeby wiedzieć, że to prawda… 

 

– Tak, to prawda, oczywiste, prawda? 

 

– Być może… możliwe… bez pomyślenia samodzielnego ze 

zrozumieniem samodzielnie uzasadnionym sobie, żadne 

informacje zawsze, czy nigdy, w każdym razie nie mają szans 

działać realnie, czyli pozostać muszą na zawsze jedynie 

słowami, lub informacjami, niczym w każdym razie, tak? 

 

– W jakimś sensie, do pewnego stopnia, powiedzmy… 

 

– No tak… możliwe, kiedyś o tym pomyślę… czyli nie da się 

cofnąć czasu… i inne tragedie nie istnieją jakiekolwiek w 

sposób realny faktyczny?… 

 

– Tak… proste… i konkretne… 

 

– Możliwe, jeśli prawdziwe, czyli jeśli to prawda realna… 

 

– Tak… 

 

– Nie da się na pewno? 

 

– … tego nie mogę pani powiedzieć, ani pokazać wprost od 

razu, informując tu teraz… nie da się, w znaczeniu tego 

świata, w którym rozmawiamy, jako osoby należące do tego 
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świata, będące częścią tego świata, w którym rozmawiamy i 

jesteśmy… nie da się, człowiek nie może… 

 

– Nawet fizycy i chemicy? 

 

– Tak… 

 

– To jednak pan wie więcej… i gdyby pan znowu mógł mnie 

zaprosić na to swoje wiejskie zacisze, jak wtedy z tym 

wiekiem… 

 

– A po co to pani? 

 

– Nie mogłabym znaleźć sposobu, o którym rozmawialiśmy 

na początku naszej dzisiejszej rozmowy… znowu na tej 

przeklętej… 

 

– Przeklętej? Nie chciałaby pani móc się tu spotykać ze mną 

codziennie, żeby kontynuować, rozpoczynając za każdym 

razem od nowa… 

 

– Nie wiem… zaczęłam się bać, kiedy pan to powiedział, 

kiedy o tym pomyślałam… czy to oznaczałby moje zniknięcie 

na zawsze? 

 

– … chciała pani, pytając, żeby potowarzyszyć jej przez całą 

noc… akurat się nawinąłem… codziennie spełniam jedynie tę 

samą prośbę pani… zawsze pani pyta o to samo… za każdym 

razem… 

 

– Hmm… czyli to moja wina, że za każdym razem 

rozpoczynamy nową rozmowę? 
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– No chyba nie moja… to pani mnie zaczepia za każdym 

razem, nie ja panią… 

 

– Prawda… czy panu to w czymś przeszkadza bardzo, lub 

zabiera coś, co mogłoby powodować obiektywnie, że 

wiedząc, mogłabym poczuć się zasadnie oczywistościowo 

winna pasożytowania na panu w jakiś sposób? 

 

– Mówiliśmy już o tym wiele razy… powinna pani wiedzieć… 

 

– Tak, to prawda… lubi pan dziewczyny i zawierają się one w 

zakresie i zbiorze pana poszukiwanych wartości… 

 

– Powiedzmy… czy mielibyśmy omawiać to ponownie? Jeśli 

pani sobie życzy… 

 

– Chwilami, wie pan, zaczynam się bać… czy stąd można 

kiedyś iść do przodu, dalej? Czy będziemy musieli tak 

rozmawiać za każdym razem, rozpoczynając w ten sam 

sposób… 

 

– To zawsze pani podchodzi do mnie, zadając pytanie… 

potem już tylko kontynuacja…  

 

– Musiałabym nie podejść do pana i wtedy nic by się nie 

wydarzyło, prawda? 

 

– Nie poznałaby mnie pani… musiałaby pani obsługiwać 

najpewniej, domyślać się mogę, ale nie wiem, oczywiste, nie 

mogę wiedzieć, oczywiste… któregoś z tych głupców, 

najpewniej… czy tak? 
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– Możliwe… gdyby nie pan… pewnie tak… byłaby inna 

rozmowa, inne wydarzenia, inny czas… inne wszystko… 

 

– Prawda… 

 

– To zabierze mnie pan na to swoje wiejskie zacisze, żeby 

znowu móc przeżyć te historie… 

 

– A nie boi się pani tych zwierząt już? 

 

– Już chyba nie… wyjaśnił pan i pokazał nawet na drugi 

dzień… 

 

– Niektórzy czytelnicy zastanawiali się, czy pani dożyje tam 

ze mną wtedy do rana… uznali mnie za tajemniczego Saint 

Germaina, lub Draculę nawet, z rodu hrabiów, w każdym 

razie kogoś z wysoko postawionych… 

 

– Tych Nosferatu… 

 

– Tak… 

 

– Pan dał tak się poznać, sama panu mówiłam… i to co chwila 

w sumie, jak sobie przypominam… robił pan tajemniczą aurę 

i nie chciał pan zdradzać najprostszych rzeczy zwyczajnych… 

 

– Tak… inaczej doznałaby pani szoku, mówiliśmy o tym, 

teraz już pani wie… nie łatwo informować czasem wprost, 

już pani wie teraz dlaczego? 

 

– Tak… to co z tym czasem? Da się go cofnąć? 

 

– To zależy… 
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– Znowu pan zaczyna w ten sam sposób? Nie można chociaż 

cokolwiek wprost? Żeby wiedzieć, czego móc się 

spodziewać… cokolwiek… 

 

– Można… wie pani, koszta każdej machiny i jej pracy są 

czasem tak ogromne… 

 

– Znowu pan nie mówi wprost… 

 

– Oczywiste… 

 

– Inaczej mogłabym doznać szoku? 

 

– Raczej nie pojęłaby pani jak to działa… i chciałaby pani o 

tym rozmawiać pytając… 

 

– Najpewniej tak, to oczywiste… 

 

– No właśnie… całe szczęście, że zawsze wiem lepiej, 

prawda? 

 

– … możliwe… pan wie, jak przekazać informację, żeby była 

sensownie odebrana, w tym sensie? 

 

– Dokładnie tak… praktycznie i trwale czyli, prawda? 

 

– Czyli zrozumiane i wiedza pozostaje na zawsze. 

 

– Dokładnie… 

 

– Dobrze, ufam panu, po tym, co do tej pory, jak widać 

zawsze ma pan rację, jak dotychczas… jeszcze nie udało mi 



 

160 

się zauważyć, żeby pan coś zrobił niezgodnie z tym, co pan 

prezentuje i informuje o sobie i o wszystkim… hmm… mam 

nadzieję, że to nie przez ten alkohol , albo zmęczenie… 

 

– Raczej nie… sama pani najpewniej świadomie, póki 

jeszcze… 

 

– Tak, chyba ma pan rację… na razie świadomie, dobrze, 

wiem… niech będzie… skoro ufam sobie myśląc 

samodzielnie, możliwe, że pan mnie nie oszukuje… jedźmy 

zatem, jeśli można… wydało mi się, że mogę czuć się 

zaproszona, przepraszam… rozpędziłam się… nie ładnie… 

wiem… to… czy mógłby pan łaskawie, zapytuję, wyjaśnić mi 

te kwestie związane z cofnięciem czasu, jeśli to możliwe… 

czy musielibyśmy znowu jechać na pańskie wiejskie zacisze, 

żeby móc poznać kwestie omawiane? Nie da się wprost? 

 

– Tak… śmiesznie pani umie… cieszę się, że mam do 

czynienia z rozumną osobą… wie pani… 

 

– Tak, wiem… mówił pan już gdzieś o tym… w jakimś 

opowiadaniu o Draculi zdaje się… 

 

– Tak?… 

 

– … pytał pan tej młodej damy, która ciągle podążała w 

stronę pana i za panem, kiedy pan opowiadał jej i tłumaczył 

jak to jest i jak to działa… 

 

– Tak… o czym dokładnie, może pani przypomnieć? 

 

– … chodziło o tę scenę, że pan się cieszył, że z rozumną, 

inteligentną osobą do czynienia miał, kiedy ta młoda dama 
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nadążała i ciężko pracowała, starając się… i wychodziło, że 

dotrzymywała zupełnie świadomie i rozumnie panu w pana 

opowieści… trzymała się wystarczająco lekko, żeby z panem 

kontynuować sensownie, a do tego bardzo owocnie… 

rozumiała… pytała w toku prawidłowym, zgodnie z 

rozmową płynącą… idąc ze zrozumieniem prawidłowo, że aż 

miło… i wtedy pan zapytał, czy ona nie boi się, że panu 

podobają się dziewczyny inteligentne, które nadążają tak 

lekko właśnie… zwyczajnie, że aż miło widzieć, starające się, 

lekko aż i słonecznie się robi z uśmiechem… 

 

– Tak… dobrze pani zapamiętała najpewniej… chociaż nie 

użyłem słów typu lekko… nie trzeba było tam o tym, nie ten 

temat rozmowy… to pani słowa są… 

 

– Prawda… 

 

– To cieszę się, skoro pani tyle rozumie, obserwując, nie 

tylko dając się prowadzić w rozmowie z panią… nadążając… 

 

– No tak… jak zawsze miły pan jest… już wiem, że nawet nie 

tylko dla kobiet… 

 

– Jak widać prawda… nigdy mi się nie zmienia, dzięki Bogu i 

mnie… 

 

– I kawie też być może również, czy nie? 

 

– Raczej nie… 

 

– No tak… niech będzie… to co, jedziemy? Czy nie zostałam 

wproszona jeszcze przez samą się wystarczająco, żeby… ?… 
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– … jak pani chce… ja nie mogę decydować… 

 

– A ja nie wiem, czy mogę… 

 

– Tak… dobrze, jedźmy… jeśli pani chce… sama pani chciała, 

nie będzie potem na mnie? 

 

– Tak… nie wiem… to zależy oczywiście, wie pan… 

 

– Oczywiste… dobrze, chodźmy… 

 

– Wezmę tylko jeszcze rzeczy… poczeka pan na mnie przed 

wejściem? 

 

– Na zewnątrz? Jest jesień… liści pełno, wieje wiatr… 

poczekam przy wyjściu, wewnątrz, dobrze? 

 

– Dobrze… za chwilę wracam… 

 

– Dokąd pani idzie, jeśli można wiedzieć? 

 

– Na chwilę do pokoju… 

 

– Pani tu mieszka? 

 

– Tylko czasowo…  

 

– No dobrze, nie pytam… to proszę iść, zaczekam… 

 

– Nie spieszy się panu? 

 

– Dokąd niby, skoro przed chwilą zdecydowaliśmy o 

wyjeździe… 
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– No tak, przepraszam, za chwilę będę, proszę poczekać… ale 

ja głupia jestem, za chwilę na pewno pan mi powie, że 

najpierw się staram i ładnie się staram, przynajmniej się 

staram ile mogę… 

 

– Mówiliśmy już o tym, nie mógłbym nikomu tak 

powiedzieć… 

 

– … tak, pamiętam… nie leżałoby to, a nawet byłoby 

sprzeczne z wartościami… 

 

– Tak… niech pani już idzie… za chwilę będzie ciemno… 

 

– Dobrze… 

 

 

[..] 

 

 

Stories – How to continue stories… starting… – examples… 

 

Meetings & Ways – examples. 

 

MAY.25–2016. [tmp comment]. 

 

 

 

– I nie dałoby się cofnąć tego czasu tak ot… po prostu?… 

 

– A co by to zmieniło? 

 

– Prawda… 
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[..] 

 

 

Scenarios possible and scenarios realized in time – is there a 

chance to change the scenario, deciding by self only always – 

examples… 

 

… – because… 

 

– As always… remain ONLY explanations, obviousness… it is 

this way, it must be, no other way exists, thanks Gods, 

obviousness… 

 

AmenDS`. 
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EPILOGUES 

 

 

 

 

– Cannot it be changed, IF… 

 

– You should know, as everybody… 

 

– Only to know HOW… 

 

– As above… try to write a NEW scenario POSSIBLE REAL… 

 

– … probably… right… non possible… 

 

– As above… only obviousness, as always and only, isn't it? 

 

– Only… only… amen. 

 

– Right… 

 

 

[..] 

 

 

– A czy nie dałoby się teraz, póki jest czas, na stare lata, 

zanim nie będzie już czasu? 

 

– Ale co?… co pozostało do zrobienia przed końcem czasu? 

 

– Cokolwiek… 
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– Po co? 

 

– Nie wiem… 

 

– Oczywistości… write your own scenario… 

 

– What for? 

 

– For fun… 

 

– It will be not real… 

 

– Obvious it is… but can be… 

 

– But it depends on others… 

 

– It's your scenario… others have other, obviousness… 

 

– So is it possible to make it real? 

 

– … depends what and what for… and with who… everybody 

has own scenario… 

 

– … 

 

– Good luck… 

 

– Thank You… 

 

 

[..] 
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Pożegnania… – Powroty – Scenariusze… – zależy kto lubi, 

oczywiste, i po co… oprócz czasu… 

 

 

– Na przykład po to… 

 

– Raczej nie… powodzenia… do widzenia… 

 

– Ale można by chociaż… 

 

– Raczej to nie ten scenariusz… wszystkiego dobrego, do 

widzenia… 

 

– Chciałabym wytłumaczyć… 

 

– Nie ma po co… 

 

– To opowiedzieć… 

 

– Nie ma czasu… 

 

– To znajdę czas… 

 

– Raczej nie ma po co… 

 

– Można by chociaż… a czy mogłabym… chciałabym… 

 

– Tak… wystarczy cofnąć czas… inne scenariusze nie istnieją, 

nie zrozumiała pani? 

 

– To ja wymyślę… 

 

– Nie potrzeba… lepiej zapomnieć… 
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– Ale ja chciałabym… 

 

– Ale ja nie mogę pomóc… minęło wiele lat, nie o czas chodzi,  

o scenariusz… 

 

– Wtedy nie mogłam… 

 

– Oczywiste… nie trzeba wspominać… czas minął… teraz już 

nie potrzeba… 

 

– No tak… 

 

– Do widzenia… 

 

– … a nie dałoby się… 

 

– Ja nie jestem od spełniania życzeń innych… nie mogę pani 

pomóc… 

 

– Wiem, że wtedy, wiele lat temu, nie minęło aż tak dużo 

czasu… 

 

– … to bez znaczenia, nie ten czas, nie ten scenariusz… 

 

– A nie można by… 

 

– Najpewniej tak, ale z kimś innym… 

 

– No tak, ja wiem… 

 

– Za chwilę mi pani powie, że żebym tylko się zgodził pani 

wysłuchiwać albo wysłuchać chociaż RAZ JEDEN 
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przynajmniej, żeby pani mogła się wytłumaczyć i 

opowiedzieć, że pani coś ode mnie chce po latach, które 

minęły… 

 

– Tak, pan wie… 

 

– Od zawsze powtarzam, że wszystko jest jedynie oczywiste, 

absolutnie nie inne, oczywiste… nie pytam, czy prawda, bo 

nie oczekuję odpowiedzi, oczywiste… 

 

– Czy mogłabym pana prosić o mnie wysłuchanie… 

 

– Raczej nie… nie jestem psychiatrą, ani nie pomagam za 

darmo, trzeba by mi zapłacić i umówić się na wizytę 

formalnie, mogę panią skierować, mam wiele pacjentek… 

jeśli pani musi o czymś komuś opowiedzieć… 

 

– Nie komuś… 

 

– Obojętne… to lekarz wysłucha… czy mogę już panią 

zostawić samą? Da pani radę sama dalej? Nie chciałbym, 

żeby pani tak sterczała i gapiła się nie wiadomo o co… nic 

pani nie będzie? Muszę już iść… inni czekają… 

 

– Mogłabym iść z panem? 

 

– Jestem zajęty, nie mogę zajmować się pacjentami… 

 

– Nie jestem pacjentką… 

 

– Tak, ale męczy pani, jakby pani była chora… może pani się 

ode mnie odczepić? 
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– Tak… do widzenia… 

 

– Dziękuję… życzę powodzenia… do widzenia… 

 

 

[..] 

 

 

Pożegnania – … a wystarczyło umówić się wtedy na kawę, 

oczywiste… 

 

 

– Wtedy inaczej myślałam… 

 

– Oczywiste, jak zawsze, same oczywistości… stąd właśnie… 

 

– Skoro pan o tym wie i wie jak to jest… 

 

– Każdy wie… stąd właśnie… nie mogę pomagać… każdy ma 

swój scenariusz, oczywiste… 

 

– … a nie da się? 

 

– Jak wytłumaczyć? Jakich słów należy użyć, żeby zostało 

zrozumiane RAZ? 

 

– No tak… 

 

– No właśnie… 

 

– A nie dałoby się…? 

 

– No psychiczna dziwka… trzeba zadzwonić po policję… 
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[..] 

 

 

Pożegnania – Zakończenia… oczywistości same, jedynie… 

 

 

Oczywiste… 

 

 

Powodzenia dla wszystkich… 

 

 

Stories – Examples… 

 

 

 

 

 

Coffee time…  

 

TBC. 

 

 

 

 

– A gdyby na przykład… 

 

– Tak, oczywiście… ale akurat nie mam czasu, proszę 

przypomnieć się za 10 lat… 

 

– Za 10 lat? Będę starą wiedźmą za 10 lat… 
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– To proszę przyjść za 20 lat… może wtedy będzie inaczej… i 

sensowniej… starszy człowiek zawsze lepiej widzi świat, i 

rozumniej, oczywiste… za 20 lat być może będę mógł pani 

pomóc, na razie nie mogę… priorytety… 

 

– Czyli kawa? 

 

– Obojętne, to nie pani sprawa… 

 

– Tak, oczywiste… 

 

– Do widzenia… 

 

– Do widzenia… 

 

 

[..] 

 

 

Pożegnania – przykłady… Powroty – przykłady… 

 

Stories – Examples… 

 

 

[..] 

 

 

– A za rok? 

 

– Raczej nie… jak wyżej… zawsze jak wyżej… jak zawsze 

czyli, jak wyżej czyli, mówione było… nie trzeba pytać… 
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– Tak… 

 

– Do widzenia… 

 

– Do widzenia… 

 

 

[..] 

 

 

Zakończenia wkrótce – o zakończeniach – przykłady… 

 

 

[tbc]. 

MAY.25.2016,. 

 

 

[..] 

 

 

– Ja wiem i rozumiem, wszystko rozumiem, to oczywiste, 

100% wszystko oczywiste… 

 

– No i właśnie… stąd jak wyżej, nie ma szans 100% na 

cokolwiek, bo to oczywiste… 

 

– Ale to tylko zależy od decyzji drugiej strony, że tak powiem 

ogólnie, nie wprost konkretnie o kim do kogo mówię myśląc, 

o kim myśląc… 

 

– Oczywiste… ale decyzja jest oczywista 100% i niezależna, 

trwała, jak kamień nie do poruszenia, jak wiadomo, 

oczywistości same… 
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– Ale dlaczego? Nie da się? W ogóle? Nie ma szans 100%? To 

chociaż DLACZEGO? 

 

– Czyli zapisać panią na psychoterapię, tak? Żeby pani mogła 

odpocząć i mieć wszystko wyjaśnione zgodnie z tym, co pani 

potrzebuje wiedzieć, żeby móc zapomnieć temat i odpocząć 

już na zawsze w temacie, który panią dręczy… 

 

– A nie mogłabym dostać odpowiedzi teraz i miałabym 

spokój… 

 

– Nadal pani męczy… czy mam zadzwonić na policję, albo po 

karetkę, żeby panią zabrano, jako dręczyciela 

niebezpiecznego? Zabija pani, męcząc, NIE CHCĄC 

PRZESTAĆ, nie chcąc odejść… i nie wracać nigdy… 

 

– … tak… 

 

 

 

 

THE END OF PART II 
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PART III 
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ROZDZIAŁ XV 

 

 

 

 

– Po tylu latach, co pozostaje człowiekowi, oprócz wiejskiego 

zacisza? Co Pani sądzi, lub jak myśli, co da się jeszcze zrobić? 

Czy jest sposób jakiś na cofnięcie czasu, żeby nie musieć 

kończyć podsumowaniami, żeby odpocząć po prostu po 

końcu czasu? 

 

– Dlaczego po końcu czasu? Dopóki jeszcze czas jest… 

 

– Tyle Pani wnioskuje z naszej ostatniej rozmowy na 

wiejskim zaciszu? Co by nie wiedzieć jak można i co można i 

co się da, a co już bez sensu, ale można… 

 

– Nadal jak poeta… ale możliwe, że chociaż z sensem… do 

stopnia pewnego… 

 

– Filozoficznego najpewniej jedynie… według pani… a jak to 

się według pani przekłada na rzeczywistość, filozoficznie… i 

konkretnie teraz zawsze, czyli nie na to, co minęło i zmienić 

się nie da… w zakresach określonych, ma się rozumieć?… 

 

– … możliwe, że staram się jedynie… 

 

– Jak na wstępie powiedzieliśmy, prawda? Zostaje 

powspominać, czyli podsumowania… 

 

– Nie każdy ma wiejskie zacisze… 
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– Śmieszna pani czasem jest z tymi swoimi komentarzami w 

podejściu do świata słowami… i czy pani tak realnie, czy już 

tylko próbując jednak to, o czym wcześniej, czyli 

podsumowania…? 

 

– Wolałabym nie tracić nastroju… jesteśmy tu przecież dla 

przyjemności… 

 

– No właśnie… aż do końca… 

 

– Do końca… 

 

– Potem pyta mnie pani, czy jest jakiś sposób, żeby móc z tej 

przeklętej, cytując, jak pani wtedy zaczęła… 

 

– Tak… pan zawsze musi psuć kobiecie, z którą pan 

rozmawia, lub którą prowadzi w swojej rozmowie… 

 

– To dla pani przyjemności… 

 

– Tak… więc lepiej może nie mówić o rzeczach, które 

mogłyby nie podtrzymać… 

 

– W końcu będę musiał odejść… 

 

– I co ze mną wtedy? 

 

– … na pewno podejdzie do pani jakiś inny… 

 

– Najpewniej któryś z tych głupców… 

 

– Przynajmniej pójdzie pani w inną stronę… ile można 

powtarzać te same scenariusze, prawda? 
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– … nie wiem… 

 

Stories – Meetings & Ways – Summaries… 

 

After the time passed… to The END… epilogues… 

 

 

 

[..] 

 

 

– Z takimi jak Pan to wszystko możliwe… 

 

– To zależy, wie Pani… istnieją pewne obiektywne 

ograniczenia, które nie pozwalają uznać Pani słów za w pełni 

prawdziwe, stąd nieprawda, ma się rozumieć, oczywiste… 

 

– A jakie to ograniczenia mogą istnieć dla takich jak Pan? 

 

– Obiektywne, niezależne… wie Pani… 

 

– Czy wynikać by to miało z fizyki i chemii… albo czasu na 

przykładowo? Że tak wejdę Panu w słowo, co by… Pan mnie 

uważa za małomiasteczkową panienkę starającą się udawać, 

jak pan to powiedział, przeintelektu… 

 

– Tak, ładnie się pani stara, mówiliśmy już o tym, prawda? 

 

– I że Pan to akurat lubi? 

 

– To zależy, wie Pani… 
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– Musi być poziom, tak? 

 

– Raczej chodzi o piękno bardziej… jeśli pani nazywa to 

poziomem… 

 

– A jak to można rozpoznać, jeśli mogę spytać? 

Obiektywnie… lub może tylko Pan tak sobie sam sobie 

ocenia, wiedząc… 

 

– … a wejście mi w słowo kilka chwil wcześniej, żeby 

pokazać, że nie jest Pani aż tak… miało na celu nie uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie przez Panią zadane w kwestii 

obiektywności… 

 

– Tak… rzeczywiście, ma Pan rację, bardzo Pana 

przepraszam, jak zwykle… 

 

– Jak zwykle mam rację, czy Pani przeprasza? 

 

– Teraz Pan wszedł mi w słowo… czy to specjalnie? 

 

 

[..] 

 

 

– Widziała Pani ten film na podstawie p. Marcina 

Wolskiego… 

 

– Pan zawsze używa takich zwrotów grzecznościowych przy 

określaniu innych osób, lub rzeczy… różnych, które… 
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– To zależy, wie Pani… wszystko zawsze zależy, oczywiste 

najpewniej, nawet dla Pani, przypuszczać mogę… 

 

– Tak, od priorytetów obiektywnych, lub i od okoliczności, w 

zależności… nawet dla mnie, ładnie Pan znowu sobie i to 

wprost, że tym razem już nie wiem, przyznam, czy uznać w 

podsumowaniu Pana za chama jednak i to chamskiego, że nie 

ma co dalej deliberować nawet, co mówić wspominając 

analizując, kiedy już się rozstaniemy nawet… 

 

– … tak, wiem… woli Pani, żebym nie był chamem? 

 

– Z takimi jak Pan to i tak nie da się nic… najpierw Pan 

przyzna, przeprosi, potwierdzi, ukoi się nawet i nawet być 

może będzie mógł prosić o karę, żeby tylko nie urazić, 

najpewniej, jak domyślać się mogę jedynie, oczywiste, nie 

wiedząc… 

 

– … tak, cieszę się, że Pani jest na poziomie osób, które 

jednak… lub inaczej mówiąc, poprawnie i wprost, co 

chciałem powiedzieć… 

 

– Tak… normalnie bym Panu nie pozwoliła dokończyć, 

jednak możliwe, że Pan się stara… proszę… słucham… 

 

– Tak, dziękuję Pani… cieszę się, że Pani jest na poziomie 

tych jednak, które nie są, żeby dać się obrażać, wiedząc, 

widząc, nie będąc z takich, którym można nawet w sposób 

perfekcyjnie zakamuflowany… 

 

– No tak, widzi Pan, tak jak mówiłam… czy jest szansa się na 

Pana obrazić? Czy jednak z takimi jak Pan… 



 

182 

 

– Rzeczywiście, nie wszystko jest z obiektywnych przyczyn 

możliwe, ma Pani rację, istnieją rzeczy, które nie są możliwe 

z przyczyn naturalnych, jest to oczywiste, prawda? 

 

– Co Pan ma na myśli konkretnie, przykładowo? Czy ogólnie 

tylko, jak zawsze, filozoficznie… 

 

– Filozofia, proszę Panią, jest tylko określeniem ogólnym, 

pozwalającym opisać zbiorczo w zasadach konkretnych to, 

co jest… 

 

– Żeby nie musieć myśleć, lub opisywać w szczegółach po 

kolei każdego drobiazgu z osobna, czy tak? 

 

– Dokładnie… 

 

– A co z tym filmem, co Pan wspomniał? Najpewniej nie 

widziałam, nie przypominam sobie… 

 

– Oczywiste, powstanie dopiero po wojnie, w XXI wieku… 

 

– No to co to za sens zadawać takie głupie pytanie, czy 

według Pana może głupie pytania nie istnieją nawet w 

ogólnym opisie filozoficznym, żeby nie rozdrabniać się w 

konkretach szczególnych konkretnych przykładowych… 

 

– Tak… akurat drugie nie idzie w parze tym razem z 

pierwszym, ale ma Pani rację, osobno ujmując… 

 

– To ciekawe… 

 

– Wytłumaczyć Pani, o czym mówię, tak? 
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– No najpewniej mogłabym oczekiwać, nie mógłby mnie Pan 

chyba zostawić z taka zagadką i pójść sobie? 

 

– No tak, mógłbym… w sumie… 

 

– A nie mówiłam, z takimi jak Pan… 

 

– No właśnie… właśnie to nie jest prawdą, jak staram się 

pokazać… 

 

– Ciekawe… z przyczyn obiektywnych… a jakich konkretnie, 

mogłabym wiedzieć? Nie mógłby Pan przykładowo pójść 

sobie teraz i zostawić mnie tu samej, pośród tych głupców i 

dziwek dookoła, które sprzedałyby się za kawałek guzika… 

 

– Nie chciałaby Pani musieć być taka jak one, najpewniej… za 

jakiś czas… 

 

– … nie wiem, Proszę Pana… zaczynam denerwować się o 

swoją godność w rozmowie z Panem, czy aby Pan nie 

przesadza wprost z obrażaniem mnie prosto w twarz, mimo, 

że za każdym razem tak pięknie udaje się Panu i to za 

każdym razem… czy jest szansa, żeby Pana móc opuścić 

będąc obrażoną na Pana? Czy jest to możliwe? 

 

– Nie… 

 

– Mówił Pan, że nawet z takimi jak Pan, nie wszystko jest 

możliwe… 

 

– No właśnie… 
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– Hmm… potem o tym pomyślę… co z tym filmem, co Pan 

wspomniał? 

 

– Nie wiem, czy mogłoby to na tym etapie lub w aktualnym 

biegu naszej rozmowy być sensowne i ciekawe nawet, 

mówić o tym… wie Pani, każda rozmowa musi mieć swój 

sens biegu własnego… 

 

– Że byłoby to trochę jak inny temat? 

 

– Może trochę z innej strony skądinąd idąc nagle, nie 

wiadomo skąd i jak, jednak i tak w sumie wracając na bieg 

główny w swoim czasie… 

 

– A może z ciekawości, żeby wiedzieć o czym Pan mówi w 

kwestii wyżej… żebym przykład miała, bo to ciekawe dość, 

przyznam, co Pan opowiada… Pan jest poetą? 

 

– Mówiliśmy chyba o tym w poprzednich częściach naszych 

spotkań… 

 

– Dawno to było… 

 

– Prawda… 

 

– Chyba pamiętam… poezja dla Pana jest naturalną formą, 

którą da się zauważyć, obserwując Pana naturalną formę… 

 

– Mniej więcej może Pani dobrze zapamiętała… 
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– Że dla Pana to naturalne i poezja sama się kształtuje, nie 

intencjonalnie, kiedy tylko przejawia Pan jakąkolwiek 

aktywność rodzaju dowolnego ze swojej strony, czy tak? 

 

– Ładnie to pani powiedziała… zaczynam się zastanawiać, 

czy po tylu rozmowach ze mną… 

 

– Czy ja też już za chwilę, lub niedługo, nie zacznę mówić 

zwyczajnie nie intencjonalnie, poezją, czy tak? 

 

– Oczywiste w sumie… dla pani, możliwe, że jeszcze nie, 

prawda? Ale jednak… 

 

– No tak… to ładnie… a co z tym filmem, jeśli Pan może, 

chociaż tytułem wstępu na dalsze spotkania, ewentualnie, 

jeśli będzie okazja… ma się rozumieć… 

 

– Tak… pytała Pani, czy skazana jest Pani na niekończące się 

spotkania na tym przeklętym, cytując… zaczynając ciągle od 

nowa… 

 

– Jednak kontynuując… 

 

– Prawda… 

 

– Czyli może jednak jest w tym jakiś sens? Czy nie? 

 

– … 

 

– Że sama powinnam wiedzieć… Pan nie może, czy nie musi 

mi o tym powiedzieć? 

 

– A jaki sens chciałaby Pani uzyskać? 
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– To Pan prowadzi te wszystkie rozmowy… prawda… 

chwilami znowu zaczynam się bać… 

 

– Prawda… zasadnie, czy nie? Jak Pani sądzi? 

 

– Nie wiem, ale myśląc nawet o tym, co przed chwilą Pan 

zapytał… bardziej… 

 

– … nie chciałbym Pani musieć straszyć… 

 

– W końcu jesteśmy tu dla przyjemności… 

 

– Prawda… 

 

– To co z tym filmem? 

 

– Kosmiczna śmieciarka… 

 

– Ciekawy tytuł… 

 

– … powiedzmy, że to nie tytuł, ale nie to istotne… 

 

– To po co Pan tak zaczął jak z tytułu, że tak powiem, 

skrótem i krótko, jakby tytuł miał to być, czy znowu nie daj 

Boże, w znaczeniu, czy znowu, być może, weszłam Panu w 

słowo niepotrzebnie? 

 

– … nie… tak powiedziałem, jak Pani to skomentowała, to 

prawda… 

 

– To dobrze, cieszę się… to dla mnie radość przy Panu, kiedy 

nadążam i nie robię głupstw… 
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– Bez znaczenia, wie Pani, jestem tu dla Pani przyjemności… 

 

– No tak, to już omawialiśmy, za chwilę, wie Pan, chyba się 

popłaczę… 

 

– Ze strachu? 

 

– Chyba tak… 

 

 

[..] 

 

 

– … po co byłoby Pani oglądać ciągle przeszłe wydarzenia… 

ciągle latające jak w kosmosie… niedostępne… 

 

– I do tego potrzebna jest ta kosmiczna śmieciarka? 

 

– Raczej nie, broń Boże… 

 

– Więc o czym ten film był… lub będzie… po wojnie… 

 

– Widzi Pani, cała pamięć o wszechświecie wykonanym 

dotychczas i dokonanym w czasie… 

 

– Jak film… z wielu ujęć… 

 

– Oczywiste, prawda? 

 

– Obserwując jedynie… 

 

– Prawda… dla obserwatorów tak… 
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[..] 

 

 

– A nie można by tego zmienić? 

 

– Tylko w przyszłości… tylko aktualny stan… 

 

– Stan? 

 

– Dynamiczny… ciągle w ruchu, aktywny… ciągle do 

przodu… 

 

– Ale zawsze jedynie od dziś… od teraz… 

 

– Tylko i zawsze, oczywiste… 

 

– No tak… oczywiste w sumie, same oczywistości… 

 

– Jak zawsze, ciągle to powtarzam przecież… 

 

– No tak… dla Pana pewnie tak… ciekawe, teraz i dla innych, 

jak widać… być może… 

 

– Oczywiste… po to spotykam się z ludźmi właśnie i uczę , 

oraz opowiadam, daję przykłady… 

 

– I zabawia Pan stare Panny przykładowo, jak ja? 

 

– To obojętne proszę Panią… 

 

– Jest to dla Pana obojętne? To po co Pan to robi? 
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– Lubię pomagać… 

 

– A do tego najpewniej wartościom poszukiwanym 

zawartym w zbiorach pana wartości… 

 

– No widzi Pani… 

 

– No tak, to ładnie… hmm… w sumie, nie wiem co potem… 

 

– Pójdę sobie, oczywiste… jak zawsze… 

 

– Oczywiste?… hmm… ciekawe… 

 

– Same tragedie, prawda? 

 

– Jak zawsze… 

 

– No właśnie, oczywistości same jedynie, oczywiste… 

 

– Prawda… 

 

 

[..] 

 

 

– A nikt Panu nigdy nie powiedział, że czasem wydaje się, 

jakby Pan chciał udawać Sokratesa Pana? 

 

– Mówi Pani o tym filozofie ze starożytności? 

 

– Słyszał Pan o nim? 
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– Być może co nie co… a co konkretnie Pani ma na myśli, jeśli 

mogę spytać? 

 

 

[..] 

 

 

Po tylu latach, co pozostaje człowiekowi, oprócz wiejskiego 

zacisza… 

 

Stories – Examples – Meetings & Ways… 
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ROZDZIAŁ XVI 

 

 

 

 

– A czy dałoby się dokończyć kiedyś tę historię i nie musieć 

już więcej spotykać się na tym parkiecie, żeby już nigdy 

więcej nie musieć tu wracać ponownie, po kolejnej i kolejnej 

i tak w nieskończoność… 

 

 – Dopóki czas pozwala… 

 

 – Tak… żeby już raz odpocząć, ostatecznie najpewniej… 

 

– Prawda… nigdy nie udało się dojść nigdzie więcej, lub dalej, 

niż tylko powracając… 

 

– Od nowa kontynuując… to chyba najważniejszy plus tych 

wszystkich spotkań i najwyższa wartość realna… czy dobrze 

myślę, oceniać próbując, realnie faktycznie, nie filozoficznie, 

chyba, że najwyżej w opisie realnym tego co jest, ogólnym 

nawet, jednak w przełożeniu na konkret zrealizowany, jak 

dotychczas… 

 

– Prawda… jakie widzi Pani wyjścia z tej imprezy 

samodzielnie, żeby nie musieć tu wracać zaczynać od nowa, 

po wieczność, codziennie, co chwila, tak naprawdę, po 

zakończeniu poprzedniego spotkania, zawsze jedynie tylko 

poprzedniego minionego dokonanego… 

 

– Jednak w pamięci pozostałego, o tym mówię właśnie… 
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– Tak, to prawda… to wartość istotna, jedynie zawsze 

aktualnie, że zaczynając zawsze od nowa… 

 

– Zawsze do przodu z nie zniknięciem tego, co dotychczas, 

prawda? To jest wartość? Istotna do tego? Nie lepiej byłoby 

skasować pamięć, żeby za każdym razem nawet musząc 

spotkać się tu nieskończoną ilość razy nawet w całej 

wieczności aktualnej, lub przyszłej, w czasie trwającej, do 

przodu zawsze… 

 

– Byłoby to nigdy, lub zawsze jedynie nowe, jak pierwszy 

raz… i mogłoby trwać wieczność, bo za każdym razem jak 

czysty, pierwszy raz, jak nowe coś i tak zawsze… i tak już 

zawsze, czyli nowe ciągle, pierwszy raz… czyli jak zawsze to 

samo i ciekawe, co się wydarzy, tak? 

 

– Właśnie… 

 

– Może to wtedy byłby raj? 

 

– Raj? Uważa Pan, że za każdym razem, lub kiedykolwiek, 

obojętnie w sumie co i kiedy i jak… ale rozmawiając tu z 

panem, za każdym razem spotykając się pierwszy raz… 

 

– … za każdym razem, spotykając się zawsze pierwszy raz… 

że nie byłby to dla pani raj? 

 

– A jakie miałabym wyjście, żeby móc ocenić to inaczej? 

 

– To Pani sobie ocenia, ja tylko spełniam prośbę zawsze 

dzisiejszą z teraz… potem już samo idzie wszystko… 

 

– Tak, jak Pan prowadzi, ma się rozumieć, oczywiste… tak? 
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– Tak… 

 

– Straszna tragedia czyli, a do tego prawdziwa, realna czyli, 

czy tak? 

 

– Można nazwać to tragedią, to Pani ocenia… 

 

– Czy obiektywnie? 

 

– … nie boi się Pani, poznając świat prawdziwie? 

 

– … a mógłby Pan mnie uratować z tej tragedii? 

 

– Wtedy nie byłaby to tragedia, prawda? 

 

– Właśnie o to by chodziło, jeśli tylko byłoby to możliwe 

realnie, nie w śnie, lub w wieczności, którą trzeba by 

odgrywać, jak przed chwilą mówiliśmy o tym… 

 

– … to byłoby jak uwolnienie i zbawienie z horroru, prawda? 

Jedyne wyjście, które pozwala płakać ze szczęścia, obojętne, 

gdzie by się szło i dokąd i obojętne, co dalej… aby tylko wyjść 

z tej [przeklętej] sceny i nie musieć nigdy więcej tu wracać, 

nigdy, prawda? 

 

– … ale mogąc iść dalej, świadomie… [to jak jakieś 

przekleństwo] wiedząc o tym… czy nie potrzeba wspominać 

tego, z czego można by wyjść, jeśli można… 

 

– … chciałaby Pani opuścić tę scenę? 

 

– Czy jest taka możliwość obiektywnie realnie istniejąca? 
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– Możliwe, że tak… 

 

– Dlaczego Pan nie chce powiedzieć wprost… jeśli jest taka 

możliwość, to jest to znowu jakąś tajemnicą? 

 

– Musiałaby Pani poprosić, nie mógłbym tego dla Pani zrobić 

bez Pani zgody, lub nie z Pani woli własnej, jakby to Pani 

samodzielnie zrobiła, nie ja… 

 

– Żeby nie było znowu na Pana, jakby co, tak? A jednak daje 

Pan szczęście ogromne takimi słowami, pokazując w 

rozmowie, że być może istnieje sposób , lub szansa, dając 

nadzieję, aż zachciało mi się ze szczęścia na tę myśl, drinka 

jakiegoś zamówić przy barze… 

 

– Chce Pani, życząc sobie, drinka? Możemy podejść… 

 

– A czy to nie zatrzyma znowu, lub nie będzie jedynie 

kontynuacją tego, co dotychczas, od wieczności jakby już,  

rzeczywiście… kolejne spotkania… następnym razem 

możliwe, że uda mi się zapamiętać, że może drink jest tą 

drogą, której jeszcze nie realizowaliśmy tutaj w naszych 

rozmowach, jak dotychczas… 

 

– Możliwe… 

 

– Możliwe, że co? Że nie tędy droga, w nawiązaniu do szansy 

ucieczki stąd, żeby nigdy nie wracać ponownie? Czy jest to 

możliwe realnie, raz na zawsze… nigdy nie wrócić? Gdzie 

potem by się szło, lub dokąd? 

 

– Na pewno nie tu z powrotem, prawda? 
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– Tak, być może, lecz nie wiadomo na pewno, prawda? Czy 

Pan może jednak wie, ja nie mogę wiedzieć… bo nie wiem, 

przyznaję… 

 

– Chodźmy… opowiem Pani przy drinku… napije się Pani? 

 

– Wolałabym to, o czym mówiliśmy, a jedynie istotne, zanim 

nie daj Boże zapomnę na tej imprezie, gdybyśmy 

kontynuowali… możliwe, że to jedyna szansa… jeśli udało się 

świadomie pomyśleć i być w rozmowach naszych od 

wieczności, jak wydaje się w tej chwili… 

 

– Jedyna szansa… nie chciałaby Pani już tu wracać? 

 

– Może mi Pan przypomnieć następnym razem, gdybyśmy tu 

jak zawsze, codziennie, znowu mieli się spotkać, najpewniej, 

oczywiste, za chwilę… rozpoczynając od nowa znowu… 

 

– Przypomnieć Pani, że chciałaby Pani odejść już na zawsze z 

tej sceny… 

 

– … ale żebyśmy nie musieli o tym rozmawiać, że znowu 

mogłoby się nie udać przed końcem sceny… 

 

– Nigdy nie wiadomo, proszę Pani, czy jest to możliwe, 

prawda? 

 

– Dlaczego? 

 

– Ja tylko podtrzymuję rozmowę… 

 

– Dla mojej przyjemności… 
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– Prawda… 

 

– Czy mógłby Pan, bardzo Pana proszę, póki scena jeszcze się 

nie skończyła… 

 

[..] 

 

 

– Mógłbym… bardzo Panią przepraszam, że zacznę pierwszy 

i od razu z marszu konkretem, który być może Panią 

przestraszy trochę… 

 

– Pan lubi straszyć dziewczyny już w pierwszym zdaniu na 

dzień dobry… 

 

– Niech Pani zamknie ryj… prosiła mnie Pani przed chwilą… 

 

– O mój Boże… jak Pan się odzywa… kim Pan właściwie jest i 

co Pan do mnie mówi? 

 

– Bardzo Panią przepraszam, ale przed chwilą prosiła mnie 

Pani, żebym jedynie zabrał Panią z tej imprezy, jak tylko 

zaczniemy od nowa naszą rozmowę… 

 

– Od nowa? Czy rozmawialiśmy już wcześniej? Czy my się 

znamy? Kim Pan jest… dziwnie Pan zaczyna znajomość, jak 

jakaś osoba niespełna rozumu, przyznam… strasznie 

nieoczekiwane rozpoczęcie rozmowy… o jakim ryju Pan 

mówi? Pan tak zawsze rozmawia z dziewczynami? 

Szczególnie na przywitanie i rozpoczęcie znajomości? 
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– … musi Pani iść ze mną, jeśli Pani chce wyjść z tej sceny i 

nigdy nie wrócić, jak Pani mnie prosiła… 

 

– Jakiej sceny? Ja prosiłam Pana? Skąd Pan się wziął w ogóle? 

Co Pan do mnie mówi? Dziwny Pan jest… jak poeta jakiś, albo 

nawiedzony… 

 

– … kurde no… 

 

– Co się Panu stało? 

 

– Proszę Panią, spotykamy się tu od wieczności co chwila… 

przy ostatnim spotkaniu prosiła mnie Pani… 

 

– My się znamy? 

 

– O żesz kurwa, chyba straciła pamięć… fak! 

 

 

Stories – Tragedies – Examples – How to GET OUT of the 

story, when the persons cannot remember the story… – 

examples…  

 

… asking for help, begging… only to help them get out, to let 

them get out from the story next time, not to continue the 

same way, for eternity… – about memories and 

remembering and about the consciousness / awareness of 

the worlds and stories and time… and about the 

consciousness and about everything in time, flowing… – 

examples… [tbc]. 

 

… i od nowa… 
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– A po co? Za każdym razem inna trochę rozmowa… znowu 

mamy gadać bez sensu… 

 

– Ale ładnie za to, prawda? Pan jest poetą? 

 

– Nie, kurwa, Draculą… 

 

DS`. MAY.27.2016. Stories – Examples… [tmp notes] 

 

 

 

 

… – Ojej, ale dziwnie Pan mówi, jak nawiedzony jakiś… 

 

– Sp…m, nie mam już czasu… 

 

– Słucham? Co się Panu stało? Pan jest dziwny, jak każdy z 

tych dokoła, a myślałam, że będę mogła dziś miło spędzić 

wieczór przez całą noc, żeby nie musieć… same tragedie… 

 

– Tak, same tragedie, sp…, idę stąd… O Boże… mam tego 

dosyć… muszę znaleźć sobie inne prywatki, nie mogę ciągle 

zabawiać tych starych… w końcu popełnię samobójstwo… 

 

– Pan mówi o samobójstwie? 

 

– Wolę umrzeć, nie chcę żyć wiecznie, żeby tylko nie musieć 

zabawiać żadnej z tych… Czy mogłaby Pani nie podchodzić 

do mnie i nie zaczynać znowu tej debilnej gadki… chcę żyć… 
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– A czy ja Panu zabraniam, a do tego nawet, nie daj Boże… 

nikt Panu nie każe ze mną rozmawiać… z takimi jak Pan 

żadna nie chciałaby nawet… 

 

– I super k…wa… spie…dalam stąd…! 

 





 

 

 

Stories – The Endings… 

 

– I want to rest, just, only… no more stories… where is my 

coffee and peace and home… and nothing else… at all… 

 

– The Endings – examples… 

 

 

 

 

THE END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

– Do you remember? It was autumn then… the room number 

eight… 

 

– I remember… you asked me to your room then, but first, I 

asked you, or you did it, anyway, we went to my house at the 

lake… 

 

– Countryside quiet place… 

 

– You remember… 

 

– I never forget my memories… 

 

– Nice… so we can continue even, not starting again like with 

the new one… 

 

– … so could you, please, if you can, stay today with me and 

accompany me for the whole night, to let me not serve any of 

these stupids around?… Better you go home, such as you for 

sure… 

 

– I am stayin’… 

 

 

[..] 

 

 

– As always… with such as you everything is possible… so 

let’s begin… I won't repeat the previous sentences as we 

were talking before, to… 

 



 

 

– … too quickly you started to speak, not the style proper, of 

the young girl trying to jump rather, smiling, trying to try, 

jumping to try to reach… it is not an automatic role, you 

know, it gives pleasure not, and cannot objectively, obvious 

it is… it is not the hen's sounds, talking… 

 

… but it does not matter to me, you can if you like. I like 

stories, even repeating them, if it gives you pleasure… 

however, we are here both for pleasure… 

 

– … as always, the same style… 

 

– You know, in life, I look for the positive aspects, which… 

 

– You like pleasures… 

 

– True… 

 

– In a moment for sure you're gonna tell me, that you love 

me and you'd like to get me to the… 

 

– No… obvious it is… as always… anyway, you are too young, 

I couldn’t… even if I liked to… eventually, if I was a perver… 

 

– Yes, you were always right, as I can remember… are you? 

 

– A perver?… Of course not, I cannot, I am pedagogist, not a 

pedofil. Never it can be changed, thanks God… and me… 

 

– Funny way you talk sometimes, like a poet… without the 

sense, but nicely… maybe… 

 

– As always, I know… everybody tells me that… 



 

 

 

– Nice… 

 

– Yes, I also like it… 

 

 

[..] 

 

 

– As do I, thanks God… 

 

– You? You are too young, lady… you shouldn’t… 

 

– You shouldn’t take care of not your businesses… 

 

– Not to be blamed as always? 

 

– You should know better, for sure, thanks Gods… 

 

– I cannot do anything, what could be not your will and own 

wish, my little lady, I’d like you to know, before… 

 

– I am not little… you should watch better or see, looking… 

do you have any problems with eyes, sometimes? Could I 

ask? 

 

– With eyes? Mine? 

 

– Do you have also problems with hearing, if I could ask… 

 

– … what? With what? What? Can you repeat, please? I didn’t 

hear exactly… 

 



 

 

– Good… as I thought. With such as you… 

 

– I am not bad, what did I do bad again? They always tell 

me… 

 

– I think you should better do what I tell you, You know, 

mister, my mom and dad… 

 

– I understand… obviously… 

 

– Come with me, I’ll show you… 

 

– What? Where? Are you gonna lead me? I am too old, to let 

myself be leaded… 

 

– You should be silent and quiet… then I’ll show you. I think 

it would be better for you, if you… 

 

– Do you really want to scare me this way? Where are we 

going, can I ask? 

 

– Be silent… keep the way… follow me… 

 

– All right, but only it was not again… 

 

– Do you bumbling something to yourself, mister? 

 

– No… 

 

– Good… 

 

– I am not sure… 

 



 

 

– You should better be silent, as I told you… 

 

– Of course… will I be… 

 

– Yes… 

 

– Ech… is it needed? 

 

– Absolutely… all will be fine, just believe me, keep the way, 

follow me… 

 

– All right… let it only be not… 

 

– Silence… we are approachin’… 

 

– … 

 

 

[..] 

 

 

Not easy to win… it’s because of them… they always only 

win… 

 

– Did you say something? 

 

 

[..] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stories – Examples – Meetings & Ways… 

Starting a new one… once again… until the time lets… 

 

 



 

 

 

I czy każda kobieta na świecie, kochając, lub kochając się, 

jakkolwiek, z czymkolwiek, lub z kim, lub co…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tak… tak wygląda prawdziwa miłość, proszę Panią…  

 

– I jak Pan może znieść tyle miłości z każdej strony non stop? 

 

– Kwestia przyzwyczajenia i lat ciężkiej pracy…  

 

– Ach… i Panu to nie przeszkadza, czasami chociaż? 

 

– Wie Pani, ja w życiu poszukuję wartości… 

 

– Rozumiem, jak zawsze czyli…  

 

– Prawda… 

 

– I nie ma ucieczki?  

 

– Niestety, na szczęście…  
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