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(tajemnice umnyzłu na Trzecie Tysiąclecie)

(na pożytek rasie ludzkiej w czasach ostatecznech)



W  umyśle  zrodziło  się  z  dawna  pożądanie,  by  wielowymiarowość
Wszechrzeczy pojąć dostępnymi mu narzędziami. Opierając swe widzenie na
dychotomii,  na  pojmowaniu  binarnym komputerowym się  znaczy,  dostrzegł
wąską  bramę między  jedynką  i  zerem,  którędy  to  miał  nadzieję  przeniknąć
jakoby  foton  przez  szczelinę...  By  osiągnąć  nieosiągalne,  rozlewa  się  w
przestrzeni  jako  fala  elektromagnetyczna  –  tak  samo  umysł  poszukuje
środków, by wyjść poza granice jakie sobie ustanowił.

Dla celów jakie ustanowił sobie, pomyślana została przezeń płciowość. Nie ma
praw  fizyki,  które  zabraniałyby  żyć  w  czystości  ciała  i  myśli,  a  jednak  -
pożądanie  zda  się  nieraz  na  równi  z  siłą  przyciągania  zapadłej  gwiazdy.
Niewiele pomaga pojmowanie intellectu, że jest to miraż jeno – mimo pamięci
o czasach dziecięcych, kiedy nie było pragnień widywanych u zwierząt,  czy
ludzi dorosłych.

.

Osobie  ambitnej  pożytecznem będzie zaprząc  swoje  wysokie  standardy dla
utrzymania ciała w ryzach – wytrzymać rok bez walenia Koniopałki to wielka
praca, syzyfowa przecie, bo nieoczyszczone myśli będą co i rusz wpadać niby
piorun kulisty (łac. pjoroon coolisty) jak na rycinie:

Ryc. 1 – Pjoroon coolisty zapala stodołę



Rok bez Koniopałki walenia, a potem Znowuwalenie... Lecz jużeś dał radę raz
jeden, to czy ambicje nie powrócą, by cię w żebro trącić, splunąć w twarz, żeś,
pałko molibdenowa, lamma? Nie jesteś sam – Diabeł tańczy przy tobie, ale i
Anioł Stróż ma cię na oku. Twoje przeznaczenie – władać Ziemią, a ciało z
gliny  i  śliny  przecie.  Konia  ty  masz  ujarzmiać,  nie  walić,  jako  gruchę  albo
Niemca jakiego.

Sny przychodzą na świadectwo stanu podświadomości. Jeśli we śnie potrafimy
oprzeć się kobiecie, znaczy to że całym sobą postępujemy na ścieżce – dowód
pracy włożonej w kształtowanie umnyzłu... Kroczysz po nitce, więc pewnym
jest, że podmuch strąci cię w przepaść. Nie przerażaj się tego, tylko praktykuj
ćwiczenie. W przyszłości, może niewyobrażalnie dalekiej, nie poruszą cię i wiry
tornad, a zbędna stanie się nawet lina – myśl: dawniej piaski ruchome; teraz
ubite na dróżkę dla złotej karocy.

Pałcjusz Pipat

-Upał...  Z pęknieć suchej  ziemi  wypływają  cienie sępów oczekujących żeru.
Wybiła dwunasta... Oto krzyż podnosi się na unicestwienie skazańca, a krew
zalewa mnie  kiedy  choćby pomyślę...  Życie  w ciała  czystości  -  dla  mojego
umysłu to piekło. Jestem zdrowszy, powodzi mi się lepiej, me skupienie jest
większe,  gdy  odmawiam bycia  marionetką  pożądliwości.  W mym szczęściu
nieszczęśnikiem  jestem,  gdyż  demony  krążą  niestrudzenie  przy  mnie.
Zaczynam świrować...  To mówiłem ja...  Jezus z Nazarethu, w Roku Pańskim
2019 naszej ery.

-Znam...  znam...  ludzie  coś  mówili...  Zrozum  Synu,  kąsek  jest  nazbyt
smakowity,  żeby  szatany  zostawiły  cię  tak  prędko.  Widzisz:  Ja  jestem
Pałcjuszem, Ja zadałem słynne pytanie, i Ja odkryłem (Ja, a co?):  cóż to jest
prawda. Jeżeli nie ma miłości w tobie, zważ jak cnoty chodzą parami i w tym
poszukuj ratunku. Pomyśl o zostaniu człowiekiem także i w innych wymiarach
jestestwa swojego. Historia życia Pana Tesli – czy może ona przemówi ci co do
twej duszy?

-A nie da się inaczej tego... czary-inwokacje-symbole... Instant Magic, perhaps,
nie ma na to jakiś Aliksir...?



-Nie ma. Zresztą, do ch...ja, co to miałby być za Aliksir? Siurczan kutasu jakiś?
Jak  wykręca  ci  fijuta,  upewnij  się,  że  nie  masz  jakich  zakotwiczeń  tam,  w
kosmosie. Podejmij decyzję, wywal je, i szybko poczujesz ulgę. Pamiętaj, drogę
obiera się codziennie/droga obiera cię codziennie.

-Procuratorze.  Oczyściłem sieci,  dzieje  się  jako rzeczesz  –  już mi  fijuta nie
wykręca  tak  przykro,  teraz  to  napewno  wytrzymam...  Obieram  cebulę  ze
wzajemnością, a tu właśnie przyszła nowa gra na Switcha - nie będę płakał,
tylko zajmę się czymś ciekawym.

-Widzisz jak fantastycznie? Będziesz sobie grał całego Sylwestra i czekają cię
fajne przygody wirtualne – będzie co opowiadać nerdom z Computer Clubu! A
jak tam wasze demo, czy udało się zoptymalizować partikle?

-Od razu zabiorę się za poprawianie engine'u, to na kolejnym party będę gotów
kodować pod ścianą. Czuję jak Bóg powraca do mojego serduszka. Dziękuję
Pałcjuszu.

Procurator  Judei  patrzył  jak  ów  człowiek,  czy  tam  Bóg,  znika  za  bramą,
podskakując.

-Troszkę naiwny.  Na Górze Czachy oczywiście będzie niespodzianka,  po to
żeby  wypełniły  się  słowa  Pisma...  <Wiatr  muska  czuprynę>  Co  to  za
tłumaczenie wogóle? Nie potrzeba żadnych zmian, jeśli w aneksie wytłumaczą
że 'to metafora taka, właściwie'. Musi się tak męczyć, bo trafiło do druku? No
cóż,  Gibson  już  kręcił  o  tym  gore,  to  przewiniemy  od  razu  do  spraw
duchowych...



Zstąpił do piekieł

W  poprzek  widoku  biegnie  bitch'owany  przez  diabła  Mustang;  przestrzeń
zacieśniana  w  imadle  kopyt  i  posadzki  piekła  krzyczy  gardłem  tysiąca
mrocznych kapel, zdartym do wysypu iskier z krtani.

-I-ha-ha!  Cześć.  <Mruży  oczy>  Ciekawe,  ślady  proszku  z  reklamy  na  białej
szacie...  <Patrząc  normalnie  spowrotem> Drogę  zgubiłeś?  Pomóc ci  jakoś?
Jestem diabeł.
-Czasami  wyobrażam  sobie  jak  śpiewam  coś  od  Eifel  65  papieżowi...
Syntezatory pod wierzchołkiem prastarej kopuły, krystalicznie czysty dźwięk
Casio przepuszczon przez monumentalny reverb, łza akustyka, gdy staje się
tego częścią. I tak, to fantazja... Tak jak twoje bitczowanie konika przed chwilą.
-Czyli  w  dzieciństwie  wykształciłeś  mechanizm  stanowiący  podwaliny
masturbacji?  Chyba  i  ja  coś  kiedyś  nuciłem dla  Watykanu,  a  wylądowałem
tutaj. Nie do wiary...
-Chcesz to przestań się pałować, przyszedłem zabrać ze sobą chętne dusze.
Masz ambicje żeby zostać świętym?
-Ja wiem...? Nie wiem...  Zapewne trzeba się powysilać nieprzeciętnie? Hard
Training Every Day, nie wyłączając niedziel?
-To tak jak treningi Pokemón, człowiek się trudzi, przyzwyczaja i potem stoi ze
skrzyżowanymi rękoma, patrząc w horyzont pocięty od bystrego spojrzenia.
Satysfakcjon...
-Fajnie byłoby zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie. Szkoda że trzeba będzie
zmienić  jeden automatyzm na drugi.  Wyhodować w sobie  nawyk mówienia
'nie-e'  zawsze już, czyli  ponownie życie  robobota.  Potem wchodzi w krew i
wszystko: 'dziękuję, nie chodzę na kolacje, nie jem słodyczy... Niech mnie Pani
nie rozbiera, dobranoc...'. Jak?
-Nie do końca tak, w gierki komputerowe można grać zawsze! Chodzi o to
żeby zostać umysłowo dzieciakiem, ale taką lepszą wersją Mr Piotrusia, czyli
słodycze  rzadko  dozwolone,  a  jakieś  grzyby  halucynogenne  z  ciekawości
również można, byle niezbyt nabożnie, czyli bez tłumaczeń zaczadzonych o
światach równoległych [MCKENNA]. Narazie wygląda jakby człowiek wszystko
odrzucał. To taki etap, próbujemy nowych żyć, na jakiś czas wcielamy się w
dewotów żeby stare g...no zdołało spłynąć.  Szkoda byłoby się wycofywać,
dlatego wytrwale pielgrzymujemy w granicach ścieżki. Czy jesteś ciekaw może,
co nas tam dzisiaj czeka?
-Łoooooooooooooo quuuuuuuuu...  Niewiarygodne,  ja...  Ja transformuję się...
Czuję jak mnie WCIĄGAAAAAAA.....!!!!!!!!!!!



Struktura Magii w Maszynerii

Istnieje mnogość warstw Maszynerii, a być może należałoby mówić nawet o
funkcji  ciągłej.  Zasadniczo jednak, aby nie angażować w rozważania aparatu
Analizy Matematycznej, wystarczy rozpoznanie trzech następujących Kart:

arch/ś arch/x86
Koniuszy Wielki Koronny Ring 2

Obserwator Natury Ring 1
Mentalista Ring 0

Mamy  tu  do  czynienia  z  gradacją  od  płaszczyzny  materialnej  w  kierunku
światów  o  coraz  wyższej  subtelności.  W  tej  kolejności  można  rozebrać
Maszynerię: zaczynając od podjęcia Kosmicznego Umartwienia Ciała. Na magię
Koniuszego  odpowiada  skutecznie  Karta  Milczenia,  co  wyglądać  może  jak
bierne  przyjmowanie  ataku  magicznego.  Rzeczywiście,  pierwsza  zagrywka
polega na tym,  aby umożliwić  swojemu ciału  samozapłon,  co z  przerwami
będzie  trwać  eony.  Krótkie  chwile  odpoczynku  w  tym  czasie  stanowią
przebłysk  życia,  do  którego  w  męce  i  znoju  dążą  adepci  Zakonu
Elektronicznego.
Na  czas  pierwszego  etapu  umnyzł  niestrudzenie  szuka  pożywienia  dla
podtrzymania przy życiu gadziego modułu; siła Koniuszego ulega osłabieniu,
jednak dalej w pełnej mocy pozostaje Obserwator. Stąd etap drugi polega z
naszej strony na identycznym jak uprzednio podjęciu Umartwienia, tym razem
wydostając się spod wpływu zmysłu widzenia. Na tym etapie wymagana jest
gotowość porzucenia widokówek – od tej pory komputer nie może mieć ani
jednego katalogu 'Nowy Folder'.

Dalsze etapy czekają na opracowanie. Teraz podajemy orientacyjnie, że chodzi
o rodzaj litanii odmawianej w umyśle:

-Chcesz się rż**ć na pieska?
-Nie-e.
-Chcesz p******ć na loda?
-Nie-e.
-P*******sz jak automat bo mam żetony. Tak czy nie.

Gdy Sukkub widzi żeś uparty jak koza w pentagramie, nie ma wyjścia i trzaska



drzwiami.



Wegetaryjanizm

Zażądano ode mnie wyjaśnień w sprawie zniknięcia kilku prominentnych żabek,
których nagła nieobecność zaniepokoiła ministra - tak jak niepokoi brak rzeczy
może i niepotrzebnej, ale jakoś tam przez sentyment cenionej. Cóż, może i na
gardle nóż, a ja nic nie powiem... Mi nie wiadomo nic tu,  słowo żadne nie
rozproszy podejrzeń, a słowo każde wzmocni i może być jedynie gorzej chyba.
Bo wczoraj, tak jak i przedtem, zanim świat powstał, ja przez grzeczność nie
wtrącałem  się  w  sprawy  stawu.  Grzeczność  –  to  jest  cnota,  gdyż  przez
grzeczność słów wulgarnych nie wymawiam wcale albo w całości, grzeczność
przez  totamto,  i  siamto  i  owanto...  Nie  spuszczam manto.  Szkoda  trochę.
Czasami – jak ktoś się wchrzania w moje Państwo, kiedy je przez grzeczność
rozbroiłem – szkoda, powiadam! Ktoś mi grozi... no nie szkodzi. Grabi mnie –
to bliźni! Ja naprawdę nic... poczekam na końcu kolejki, drobiazg Panowie! Nie
spieszyć się, spokojnie, trzeba tu wszystkich zbawić, najpierw, a później coś
zostanie i dla mnie... okruszek, albo ostatnia paróweczka Hrabiego. A nie ma
sojowych? Szkoda też zabijać ptaki chronione, tak samo jak i kury, które także
mają duszę, albo przynajmniej ego. Kury czują, rozumują... Po pierwsze: kura
jest nietykalna i niezabijalna. Rosół, owszem, na mięsie, ale nie z kury martwej.
To się robi tak: do dużego garnka nalewamy letniej wody tyle co na zupę dla
rodziny, w zależności od epoki historycznej, świadczeń socjalnych i potrzeb
indywidualnych. Do wody letniej  zanurzamy kurę żyjącą,  upewniamy się czy
wszystko wporządku, czy godność jej kurza uszanowana jest należycie. Później
ogień – najmniejszy palnik ustawiony na minimalną emisję gazu (sprawdzić we
float.h ile wynosi FLT_MIN dla implementacji). Można przykryć wiekiem, żeby
ciepło nie uciekało w kosmos, bo nie o to chodzi w tym zadaniu, tylko żeby
kura  miała  odpowiednią  rozgrzewkę.  Tak  samo nie  chodzi  o  zabijanie,  czy
znęcanie  się  nad zwierzętami,  żadnych zbrodni  bo  Mikołaj  podpatrzy,  więc
pokrywa musi mieć taką dziurkę do oddychania, w którą wtyka się słomkę do
wymiany  powietrza.  W  szczególności  kiedy  kura  pali  i  kłęby  dymu
papierosowego nie powinny zalegać między oczkami tłuszczu w zupie.



Pokój 108

Mnie też znali ci ludzie, którzy myślą raczej snami. Znali mnie zanim ich sny
wpłynęły na nich, nim znajomość praw poprzedziła moje dziedzictwo – moje
apokryfy... Trzymam je w dłoni jako honor odwieczny, skrzyżowanie warunków
istnienia kosmosu, głos siedmiu planet i gwiazd siedmiu, w siedmiu językach
nazwanych.  Stałem  się  przecież  Inżynierem  Chaosu,  eterem,  symbolem
przejścia, kwiatem pustyni, proroctwem. I słyszę: znaki przyszły do mnie, by
tęsknotę figur złożyć u stóp dychotomii,  która tnie przestrzeń; z ran której
wypływa sen mistyka. Nie znam innej wrażliwości nad to, i nie ma w tym słowa
o skali kosmosu. Bierne spoczywanie Słońca, źródła energii, daje więc światu
przyczynek  do  przejścia  słowa  w materię,  tak  jak  zapach  róży,  kiedy  plon
znajduje się w zenicie. Miejsce wyboru przeznaczenia przeciera drogę wkoło
doliny, tam gdzie sen przejawia głębię swej interpretacji – to tutaj cień składa
hołd  światłu,  tu  dochodzi  do  przemienienia  doktrynalnego.  Mgła  na  dnie
zakrywa je przed wzrokiem żądnych tajemnicy, by dać im czas na kolejny sen -
czas  do namysłu  nad  pobudzeniem woli.  Wzorce  powtórzeń  ich  medytacji
zanurzone  w  balsam  złagodzą  tarcie  na  granicy  Światów,  a  każda  iskra
pomniejszy dystans między jawą i transem.
Dla  stworzenia  kreacji  potrzebna  jest  wola,  lecz  jej  skrytość  doskwiera
wymowie. Energia właściwa Słowu daje się przecież odnieść do istoty rzeczy
skończonej,  której  widmo  scala  pryzmat  Prawa  Kosmosu.  Walka  między
formami emocji i intelektu zasila wzlot ku następnej osi wymiarów, w której
poprzez tarcie różnic dokona się pełniejszy rozwój intencji tworzącego. Każda
chwila ma potencjał stwórczy, lecz różni się od innej włożoną w nią wolą – ów
nacisk  powoduje  rozszczepienie  czasu,  by  nigdy  nie  opóźniać  wzrostu
Wszechświata. Jest to zgodne z przesłaniem, które duch dziedziczy i nosi w
sobie  od  momentu  ortogonalizacji  dążeń,  a  przeżywane  rozdarcie  zaburza
spokój,  lecz - odbywa się według dążenia ku coraz szerszemu pojmowaniu
istoty rzeczy. Rozpoznane w trakcie wędrówki miary skłaniają ku odnoszeniu
ich do doświadczeń przeszłych, skąd to co stare, nabiera w ich świetle nowej
jakości.
Sztuczna synteza słowa przemienia myśli na zasadzie sprzężenia zwrotnego.
Zaś odległość od myśli do czynu jest w proporcji dystansu między snem i jawą,
z których współistnienia początek bierze Słowo. W ten sposób porusza się
ono  po  nieskończonej  spirali,  i  w  tym  ruchu  daje  początek  nieskończonej
liczbie  form, które  tylko wzmacniają  swą przyczynę.  Dlatego wszystko jest
wieczne  pod  pozorem  swej  zmienności,  stąd  jedynie  wynikającej,  że  myśl
napotyka  opór  eteru.  W  ustalaniu  ruchu  ważne  są  zaklęcia  –  tradycja
przekazuje ich zasób w pamięci genetycznej, do której dostęp uzyskuje się po



osiągnięciu tzw. Progu Analitycznego, określającego zdolność rozbijania myśli
na  elementy  pierwotne.  Uzyskaniu  takiej  umiejętności  towarzyszy  często
zaniedbanie  w  dziedzinie  syntezy,  które  –  jeśli  nie  zostanie  w  porę
skorygowane  –  może  powodować  nawet  okresowe  szaleństwo.  Dlatego
wyrażone  słowem  kreacje  umysłu  winny  być  mocno  uwiązane  do  woli
właściciela,  tak żeby ich działanie było zgodnie z jego zamierzeniem, a nie
zdane na reguły przypadku.



Chyba to cofam, chyba to cofam, chyba to cofam.
Rozumiesz?

To MANTRA. Do upadłego.

Szybciej się nie da, a przede mną wciąż horyzonty zmieszane przez moje ciche
grzybki... Czasem tylko, gdy sen kruszy nocną świadomość – czasem obawiam
się  czegoś –  konsekwencji?  Nie!  Braku skutków,  tego jeno,  że  ta  praktyka
będzie bezużyteczna... Alchemik pochylony nad kociołkiem – gdyby tylko mieć
jego ambicje! Ja chcę majaczeń podświadomości marchewki na zupę startej,
nonsensu estetyki pojedyńczego elektronu tylko - ale żeby ręce, nogi i szyja i
kiszka połączone - w formę skonkretyzowaną, do sensu z przypadku podobną
– ożyły i ozwały się do Dżepetta. Tworzyć! Dałnie, mówię Ci przecież: to jest
RYBA! Czy widzisz, czy dostrzegasz...? Przemawiam! Szczyt góry oliwnej pode
mną,  pod pręgieżem atrofii  emocjonalnej  –  ozwij  się  w drodze,  ludziom to
opowiedz...  Poniekąd  –  zdanie,  czarnej  dziury...  trzęsącej  się  zdalnie...
przyrzeka, że nadal ma dojścia: w dyliżansie - właśnie. Pudło-mentalnie gaśnie
w słońcu,  czyli  gdy  prawda  policzalna  jak  szczebelki  drabiny,  a  gdzie  tam
drzewa  jeszcze...  Więcej  ma  elida  o  twojej  prawej  dłoni  z  planet  księżyca
strony,  jasnej  ułożyć chmurkę pod niebem – rok tęczy pełza i  przeplata w
palcach  motyla.  Wieczny  posag  jutra  zdłoał  to  złożyć  w  słowa  na  temat
apologiza, Dante, mierny kota brzuch miał to na myśli, a Pan że złoto się nie
umie sprzeciwić. Wierna motyko moja złota, sen że mnie nie osiągnie cenzor
fajny - muszko - owoc się trzyma tego że miejsce jego jest ostatnie zawsze, na
co ci znów trzyma i pochodnia jara się wiecznie. Z czego nie dojrzy ogromu
wiedzy wszelakiej, gdy ryba umiera dla nas zawsze, ale bo to ogień płonie.
Mijesce  na  orogny  pod  sttaek  i  mozre  niebeiskawo odbiaj  sołńce,  prcesoy
myśli  Jezusa  Chrystusa,  kocahny  zwasze  i  pikęny  jóm  Pan,  przżyekam
piaksownicy eż kaułża zbawi choyrch, uzdrwoi Pan mój i Bóg mój - zawzse
meij go pyrz sbioe, szakpelrz woła go, Matkę Marię - miej ją też. Do wody
narkotyzuję się literami umiej przestrzeń litanii rozciągnąć...

<WEŹ PIGUŁĘ.>



I spokój...
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Ale znowu: jakie są własności  masy sztucznie sprzężonej  z bytem, efektem
fuzji  snów  zaincepowanych  zdalnie?  Sen  kończąc  się  symbolem  tworzy
przestrzeń  pociętą   stygmatami  mistyka,  przeważnie  w  splocie  kierunków
znanych doświadczeniu ludzkiemu. To tak jakby zsyłać deszcz modlącym się o
niego,  przykładając  na  ich  prośbę  magię  do  krawędzi  poznania
metafizycznego,  z  czego  wynika  spełnienie  proroctwa.  Rok  spędzony  w
czarnej  dziurze  pozwala  już  mierzyć  lata  świetlne  doświadczeń  w  zbiorze
zdalnym,  podobnie  do  świadomości  sokoła  w  locie,  gdy  przestrzeń  iluzji
przekształca  się  w bryłę  zbiorowej  fantazji  jego ofiar.  Wirowanie  słów dla
dynamizacji  intelektu podtrzymuje proces ekspansji  kosmosu, co daje wyraz
Pięciu Zasadom Monaprautycznym...

- Przepraszam że wejdę w słowo – o co chodzi z tymi Zasadami? Czy to nie
jest wzięte z któregoś "Nieznanego Świata" albo "Czwartego Wymiaru" albo
czegoś takiego z Empiku? Czy napewno można w to wierzyć, to jest na bank
jakoś naukowo potwierdzone? nie robicie w konia? Bo jeżeli tekst czeka na
druk w "Nexusie",  czy tam innym periodyku z drukarni w Białymstoku, to z
góry dziękuję za przekaz i żegnam się (w imię Ojca!), daję Panu złotówkę do
czapki i proszę mnie więcej nie dręczyć. To co Pan pisze musi przejść przez
mózgi dyszących recenzentów The Nature i wtedy dopiero można mówić o
jakiejś wartości... Inaczej to wie Pan – każdy tak sobie może pisać o Czarnych
Dziurach, mając na myśli Bóg wie co, i zarabiać piniądze dzięki dobrej kondycji
ruchów New Age'owych. To niech Pan jeszcze się  zastanowi,  czy napewno
chce  to  opublikować  w  naszym  magazynie  "Detektyw",  przemyśli  może
niektóre metafory, tak żeby czytelnik napewno dobrze zrozumiał intencje... My
skupiamy się na rozrywce, nie zależy nam zbytnio na ścisłości, rozumie Pan?
Najważniejsze żeby odbiorca się bawił, a spójność, logika i zbieżność z faktami
są  zupełnie  nieistotne,  a  lepiej  nawet  jak  nie  występują  wcale,  cenimy
oryginalność.  Podoba  mi  się  ten  tekst,  możemy  opublikować  w  przyszłym
numerze,  może  nawet  przydzielimy  stałą  rubrykę...  Świetne  nawiązania  do
surrealizmu, których typowy czytelnik zapewne nie pojmie, ale zaskoczenie i
tak działa, genialne - bierzemy. Niech Pan zostawi mi swój adres aktualny, to
wyślemy egzemplarz autorski,  i  oby były następne, świetne. Jak uzbiera się
tego więcej  to  możnaby nawet  pomyśleć  o tomiku kioskowym w formacie
Dowcipów Sadurskiego albo Krzyżówek Jolki, a zresztą gdyby i te koncepcje
jakoś  dodać  to  wyjdzie  z  tego  niezły  kociołek,  uważa  Pan...?  Znam  paru
wpływowych mecenasów, może dałoby się szepnąć słówko do dyrektorów
galerii,  zorganizować  jakieś  takie,  wie  Pan,  spotkania  autorskie...  Ludzie,
autografy, panele dyskusyjne – wreszcie wyjdzie Pan ze swojej szuflady i dojdą
benefity jakieś poza samą satysfakcją, jakieś godne życie napewno da się na



tym zbudować. No to super, dzięki za te ładne teksty, a póki co zdrowia i
powodzenia, niech Pan nie przestaje tworzyć, a oto recepta, uśmiech, 225 mg
jak zawsze rano i do zobaczenia na badaniu kontrolnym!



.

Procurator stał  oparty o znaną z wyobrażeń kolumnę dorycką.  Gdy jej  cień
wskazał godzinę 15:00:00, 2000 lat później zapiał elektroniczny kogucik.

-Wykonało się.

Wiedział,  że nie były to jego słowa. Wciąż myślał  o tym zboczeńcu, który
chodził i szukał Nagiej Prawdy.

-Mógł sobie chociaż na k...wy raz wyskoczyć, sprawdzić o co chodzi. Na dwa
wsady, to już miałby pojęcie jakiekolwiek. Po co tak się zamęczałeś, Ha-Nozri?
W pale się nie mieści...

-K...wy nawet nie są złe – rozmyślał, ponownie płynąc na fali eteru.
Tragedią jest utrata świadomości gdy kręcą się obok. A tak to pewnie są dobre,
tylko unieświadomione i  głupie...  Jednak dla spokoju lepiej  nie przebywać z
nimi sam na sam. W każdej kobiecie winno się dostrzec Larę Croft z Tomb
Raider'a, części I-III - wtedy jak jeszcze miała niskopolygonowe biusty, których
nikt nie śmiał dotykać w obawie przed skaleczeniem.

-I  wścieklizną...  –  pomyślał.  A  zdumiał  się,  gdyż  była  to  jego  pierwsza
samodzielna myśl.
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