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Sceny z serii 

Wizje Smaka I 

 

 

 

„Środek lata” 

 

Środek lata. Późnym, ciepłym popołudniem 

dwie siostry zakonne przechadzają się alejkami 

ogrodu na tyłach klasztoru. Rozmawiają cicho, 

chichocząc, jak nastolatki. Co chwila przykrywają 

usta dłońmi, jakby wstydziły się tematu tej 

rozmowy, jakby nie chciały, żeby ktoś je nakrył na 

opowiadaniu sobie niestosownych rzeczy. W końcu 

siostry zakonne to też dziewczyny, jednak ze 

względu na ich profesję nie wypada im mówić na 

niektóre tematy. Ale muszą. 

A ten słoneczny, ciepły koniec dnia sprzyja 

rozprężeniu. Sroczka przysiadła na gałęzi starego 

dębu, który właśnie mijają. Pod dębem stoi zielona 
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ławeczka z kształtnym oparciem. Pozwalają sobie 

na chwilę odpoczynku. Siadają. 

Nagle z ogromną prędkością wpada na tę 

klasztorną, żwirową alejkę jakiś dziki rowerzysta. 

Pędzi w stronę kościoła z butelką w lewej dłoni, 

pozostawiając za sobą tumany kurzu. Siostry 

przerywają swoje chichoty i podążają wzrokiem za 

nieoczekiwanym przybyszem. Ten zatrzymuje się 

gwałtownie przed wejściem do kościoła, rzuca 

rower i z butelką podbiega do automatu z wodą 

święconą. Widzą jak wciska przycisk „egzorcyzmy”. 

Podstawia butelkę i po chwili z kranika spokojnym 

strumieniem płynie „woda święcona z opcją 

egzorcyzmów”. 

- Ach, to kolejny opętaniec – mówi jedna z 

sióstr. 

- Tak, w dzisiejszych czasach coraz więcej 

nawiedzonych. Co to by było, gdyby nie nasza 

firmowa woda święcona z opcją egzorcyzmów? 

- Mielibyśmy świat wariatów. A tak proszę, 

przyjedzie taki do klasztoru z butelką, napełni po 

brzegi, wypije łyczka przed śniadaniem i drugiego 

przed snem i po miesiącu jest po wszystkim. 

Zdrowy. Magiczna odmiana. 

- Tak, znowu może wrócić do normalnego 

życia, do pracy, szkoły, do rodziny, obowiązków. 

Nasz opat to kawał mądrali, żeby wpaść na pomysł 
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produkcji tej wody. A tak swoją drogą, skąd on 

wziął recepturę? 

- Słyszałam, że poznał ją podczas swoich 

podróży... 

 

[..] 

 

Wszystko działo się gdzieś na wschodzie…  

 

Kustosz muzeum psychiatrycznego zapiął 

dwie wielkie balie i zdjął z siebie niemoralne 

propozycje... 

 

 

 

„Lustro” 

 

Pojawiam się w mrocznym pomieszczeniu 

naprzeciw lustra. Zwyczajne, owalne lustro z 

metalową ramą w pokręcone wzorki, unosi się w 

ciemności. Właściwie wygląda, jakby było 

zawieszone na niewidzialnej ścianie, gdyż nie 

można zauważyć, by choć odrobinę się poruszyło.  
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Nie widzę podłogi, ale ona niewątpliwie 

musi tu być. Czuję, że stoję. Matowa powierzchnia 

lustra nie pokazuje mojego odbicia. Rozglądam się 

zaniepokojony, mając nadzieję zobaczyć coś więcej, 

prócz własnej osoby i lustra przede mną. Nic.  

Ostrożnie wykonuję kilka kroków w stronę 

dziwnego zwierciadła. Żadnego odbicia, żadnego 

zarejestrowanego ruchu na szkle. Obchodzę je 

dookoła, próbuję poruszyć. Zupełnie nie mam 

pojęcia, do czego jest przymocowane. Z tyłu 

brązowe, nie lakierowane drewno. 

Wracam na miejsce, gdzie się pojawiłem, ale 

tym razem zbliżywszy się do lustra, dotykam jego 

powierzchni. Gładka. Niespodziewanie lustro 

rozsypuje się na tysiące kawałków, które spadają w 

ciemność pod moimi stopami. Ostrożnie wkładam 

dłoń w powstałą pustkę i nie napotykam oporu. 

Czuję chłodny powiew dobywający się z wnętrza 

lustra. 

Zaglądam do środka, patrzę w dół. 

Drabinka! Wchodzę do środka. Schodzę powoli po 

drabince. Zaliczam kolejne dziesiątki szczebelków… 

Lustro w górze stało się już tylko małym, 

nieokreślonym punkcikiem. Wreszcie drabinka 

kończy się… stoję na ostatnim szczebelku. Ryzykuję 

i zeskakuję. 
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Upadam na kolejną niewidzialną podłogę, 

lecz wyraźnie miękką, uginającą się pod moim 

ciężarem. Wyciągam z kieszeni nóż i przecinam ją.  

Tryska światło. Tnę dalej, wycinam 

prostokąt. Już wiem, co to za pomieszczenie pode 

mną. To moja sypialnia. Wskakuję do otworu i 

ląduję na łóżku. 

Spoglądam w górę, ale widzę tylko sufit. 

Taki, jaki pamiętam. Nic nadzwyczajnego. 

 

Kładę się spać i zasypiam… 

 

 

„Dworek” 

 

Dworek stał wśród parkowych drzew. 

Wieczór dodawał mu pewnej niesamowitości. 

Padał drobny deszcz i nie wydawało się, żeby miał 

przestać w ciągu dzisiejszej nocy. Szli cicho 

parkową aleją, zbliżając się ku wejściu do 

budynku… 

Stanisław wyciągnął klucze z kieszeni i 

ruszył do przodu, by otworzyć grupie drzwi. 

Zgrzytnęło, a za moment zaskrzypiało. Wejście do 
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korytarza stało otworem. Kurwa, jaka to głupia 

opowieść. 

Co było dalej, dowiedzą się państwo z 

kolejnego odcinka powieści, pt. „Tajemnica 

dworku”. 

A może ten dworek jest zbudowany według 

jakiegoś tajemniczego planu? Wszystko w nim ma 

swoje zaplanowane miejsce i tajemne znaczenie? 

[link ATARI 65XE / 800 XL – Stary Dom – BASIC ver.] 

 

[..] 

Dworek. Piaszczysta ścieżka. Drzewka. 

Podjeżdża powóz. Z budynku wychodzi właściciel. 

Czekał na tę wizytę. Przez okienko karety wychyla 

głowę młody, ładnie uczesany gość. Właściciel 

dworku z jegomościem z karety o czymś 

rozmawiają… 

 

[..] 

Ścieżyna piaszczysta jak na wsi, prowadzi w 

nieznaną dal, na lewo kilka drzew przy ścieżce, a 

odrobinę dalej ciemna sylwetka jakiegoś dworku, 

albo pałacu... może Jakub Wędrowycz stał na tej 

ścieżce i szukał nie wiadomo czego... może 
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natchnienia dla pisarza, który opisałby jego 

przygodę? Rozgląda się nasz bohater Wędrowycz, 

jego postać lekko zgarbiona jak u starca, nie bardzo 

wie, co robi na tej ścieżynie... 

Widziałem chyba kiedyś jakiś obraz 

impresjonisty z podobnym budynkiem po lewej 

stronie dróżki... oczywiście ten dworek nie musi 

stać jak kołek na otwartym terenie, ale może być 

otoczony parkiem... co za nuda... na dworek spadła 

bomba i uniósł się w niebo mały grzybek - 

wszędzie płomienie, z dworku została kupa gruzu… 

 

[link do ‘Obrazu Impresjonisty’]  

 

 

„Szpital” 

(poprzedni tytuł opowiadania: „Szpital psychiatryczny”) 

Podjechała karetka z ciężko chorym 

pacjentem. Wnoszą go na górę. Lekarz dyżurny po 

zbadaniu pacjenta - podaje jakieś leki. Po kilku 

minutach pacjent dochodzi do siebie, lecz wygaduje 

dziwne rzeczy. O Bogu i czekającej nas niedługo 

zagładzie świata… 

[..] 
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W szpitalu ktoś może uderzać rytmicznie 

głową w ścianę, ktoś inny może załatwiać się na 

korytarzu, inny nie chce przyjmować leków i 

sanitariusze muszą siłą wpychać mu je do gardła, 

zatykając nos i zaciskając szczękę, jeszcze inny 

spaceruje w tę i z powrotem po utartym szlaku - 

mamrocząc pod nosem niezrozumiałe słowa… 

[link ‘Sanitarium’  - Game PC - Chapter I] 

 

Z czasem w szpitalu mogą dziać się różne 

rzeczy – ktoś poderżnie sobie żyły plastikowym 

nożem ukradzionym ze stołówki (podczas obiadu), 

ktoś wyskoczy przez balkon i upadnie tak 

niefortunnie, że złamie sobie kręgosłup (ginąc na 

miejscu), ktoś udusi poduszką niezbyt lubianego 

kolegę z pokoju... 

 

A może szaleńcy zmawiają się przeciw 

lekarzom i robią rewolucję w szpitalu?... 

 

 

„Cmentarz” 

 

Zwykły seks w łóżku przy zgaszonym 

świetle już im nie wystarczał. Postanowili przeżyć 

coś ekscytującego, a takim czymś wydawał im się 
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seks połączony z dreszczykiem emocji 

niezwiązanych z miłością. Pojechali więc przed 

północą na cmentarz i tam, równo gdy zegar wybił 

godzinę duchów, zaczęli uprawiać seks na płycie 

grobowej. Albo zaczęli uprawiać seks kwadrans 

przed północą, a szczytowali o północy i wtedy z 

grobów powstały zombi. Oczywiście uciekali, lecz 

potwory ich dopadły, rozszarpały i pożarły. Ale 

może było warto? 

[link Blair Witch 2 – film USA] 

 

[..] 

Leżałem w trumnie przysypanej ziemią na 

półtora metra. Nade mną stali przyjaciele ze 

spuszczonymi głowami, pogrążeni w smutku. Na 

całym ciele czułem dreszcz podniecenia. Leżę tu 

sobie na dole, a oni nie mają pojęcia, że żyję, czuję 

się dobrze i słyszę, co mówią. Za chwilę odejdą, 

wsiądą do samochodów i powrócą do swoich 

codziennych obowiązków. Ja natomiast... no 

właśnie. Po co ja właściwie tu się znalazłem? 

Pogrzebać się żywcem? Nie pomyślałem, że być 

może nie uda mi się wydostać. A po drugie 

musiałem się pochować, zamiast wyjechać, a 

pogrzeb sfingować? Kurwa, co za kretyn ze mnie. 

Zacząłem drapać paznokciami o wieko trumny. 

Paznokcie łamały się i wchodziły pod nie drzazgi. 

Cholera, mogłem wziąć jakieś narzędzie! 
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[link do ‘Straszne opowieści’ – odc. O stacji radiowej zza 

grobu] 

 

… A mamusia mówiła mi, żebym używał w 

życiu rozsądku. Myślałem, że pchnę pokrywę... no, 

nie, właściwie nie pomyślałem jak stąd wyjdę... No 

cóż, kolejna przygoda zakończona porażką. Game 

over. 

[‘Jak wydostać się z cmentarza z zasypanej 

trumny pod marmurową płytą nagrobną’ – w 

następnej części]. 

[link Leisure Suit Larry Ends Collection – Game PC – LucasArts 

Entertainment] 

 

[..] 

Zwyczajny cmentarz. Mumie przechadzają 

się alejkami pomiędzy nagrobkami. Straszą 

niewinnych ludzi odwiedzających groby swoich 

najbliższych. Maćko Wędrowycz był jednak 

odważniejszy od reszty tej hołoty i kiedy jedna z 

pomarańczowych mumii nacierała na niego z 

podniesionymi ramionami, on ruszył naprzód…  

Zauważył na mumii odstający kawałek 

starego materiału, więc kiedy był wystarczająco 

blisko, złapał za ten skrawek i mocno szarpnął. 

Mumia zakręciła się i po chwili na ścieżce pozostała 
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tylko długa taśma egipskiego płótna i górka 

pustynnego piasku (który wypełniał potwora). Po 

tak spektakularnym sukcesie Maćko rozprawił się 

w identyczny sposób z pozostałymi mumiami i 

odtąd cmentarz stał się bardziej zwyczajny niż był. 

[link Michael Jackson – Remember the Time (clip)] 

 

A jesienią żółte liście pokryły nagrobki i 

alejki, ale tak zawsze jest jesienią… 

[link do Planty w Krakowie jesienią lub Paryż…] 

 

 

„Piwnica” 

 

Weszli do przestronnego pokoju. Był 

umeblowany w nowoczesnym stylu. Na 

drewnianym stoliku stał telewizor, na półeczce 

poniżej odtwarzacz DVD, kilka płyt z filmami 

porozrzucane niedbale po podłodze. Pod oknem 

biurko z monitorem komputerowym, z lewej strony 

kominek, a po przeciwnej stronie cała ściana 

zasłonięta regałem z mnóstwem książek. Na środku 

pokoju leżał niewielki owalny dywanik…  

Podeszli zgodnie do dywanika. Jacek 

podniósł go odrobinę do góry, po czym szybkim 

ruchem zerwał z podłogi i odrzucił w kąt. Ich 
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oczom ukazała się metalowa klapa zamknięta na 

kłódkę. Mieli klucz… 

Otworzyli kłódkę, odchylili klapę i poczuli 

powiew chłodnego powietrza wydobywający się z 

otworu… 

Jacek zapalił latarkę i wszedł pierwszy. 

Reszta nie zamierzała podążać w jego ślady. 

Schodził po stromych, krętych, betonowych 

schodach, aż doszedł na poziom podłogi. Wymacał 

przełącznik i włączył światło. Zgasił latarkę. 

Piwnica była ogromna i zaniedbana. Drewniane 

belki podtrzymujące strop przegniły miejscami od 

nadmiaru wilgoci. – Co za nora – sapnął Jacek i 

wyciągnął z kieszeni szwajcarski scyzoryk, który 

dostał od taty na 13-te urodziny. Odciągnął 

najdłuższe ostrze. Tak uzbrojony poczuł się 

pewniej…  

Teraz należało odnaleźć zwłoki 

zamordowanego właściciela. Czuć było trupi odór. 

Musiał tu leżeć przynajmniej kilka dni i to 

niedaleko. Jacek przeszedł kawałek w głąb 

pomieszczenia. Pod stertą starych desek zauważył 

wystającą dłoń i mankiet niebieskiej koszuli. 

Podszedł śmiało bliżej i zaczął odwalać kolejno 

deski, aż jego oczom ukazała się cała postać 

nieżyjącego mężczyzny. Był ubrany w niebieską 

koszulę bez krawata, rozpiętą pod szyją na jeden 

guzik, garniturowe, czarne spodnie i lakierki…  
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Przeszukał kieszenie nieboszczyka, lecz 

okazały się puste. Dopiero, kiedy zdjął mu buty, w 

jednym z nich znalazł skrawek papieru listowego, a 

na nim wypisane trzy słowa: „strzeż się batuty”.  

Właśnie tego szukał… 

Wrócił do przyjaciół na górę i pochwalił się 

znaleziskiem. Wiedzieli już, co czynić dalej… 

Opuścili dom bogacza, wsiedli do 

samochodu i ruszyli za miasto do niewielkiej wsi, 

zwanej przez jej mieszkańców Siedliskiem… 

[link Frombork – Siedlisko] 

 

[..] 

 

Podpis: smaku 

‘2005-2006 
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Sceny z serii 

Wizje Smaka 

II 

 

 

 

 

„Jaskinia ze skarbem” 

 

Stał Jasio przed jaskinią. Trzymał w ręce 

miecz. Wiedział, że wewnątrz znajduje się skarb, 

ale on się niebożę bał. Przyszedł Misio, wziął swój 

miecz i potwora poszedł siec. Potem jak zdobywcą 

został, porozwieszał w grocie rysunki z swoją 

podobizną… 

[link Reksio – polski serial animowany dla dzieci – czołówka] 
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A Jasiu wkurzony, że mu ktoś wlazł do jego 

groty - żony, wkurwia się i tupie, w kółko drepce i 

mamrocze sobie coś pod nosem. A Misio baluje, 

zwycięstwo ma na koncie, zdobywcą czyjejś obcej 

żony jest. Ale jak już Misio zrobił swoje, po tym jak 

już w cudzysłowie zgwałcił Jasia żonę, Jasio do 

jaskini wchodzi i plugastwem Misia jest 

oszołomiony. Zrywa zdjęcia, czyści wnętrze, jakby 

stał się pomylony. Wyniósł śmieci przed jaskinię, 

wsio podpalił i już w niej i z nią se żyje. 

Szkoda tylko, że Misio musiał zrobić swoje z 

Twoją żoną, chłopcze. Nie byłeś pierwszy, Jasiu - 

ktoś wcześniej uwiódł twoją żonę. 

Smutna to historia, lecz cóż zrobić nasz 

kochany Jasio może? 

Chyba tylko zaciąć się w palec przy krojeniu 

sera nożem. O Bożę… 

 

 

„Szczyt” 

 

Góra ma dookoła krętą ścieżkę - jak w 

filmach dla dzieci. Idą po niej ludzie by dojść na 

szczyt, gdzie znajdą Boga. Bóg na szczycie jest 

celem ich podróży… 
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A ja już tam byłem. Doszedłem jakąś 

znajomą mi ścieżką na sam szczyt, a teraz schodzę 

na dół, żeby zabierać tam znanych mi i lubianych 

przeze mnie ludzi. Często chodzę pod prąd, mijając 

ludzi, którzy spokojnie wloką się wytyczonymi 

dróżkami na szczyt. „ - Zabierz mnie ze sobą” – 

mówi ktoś do mnie. „ - Zabierz mnie ze sobą” – 

mówię ja do kogoś. Chyba każdy chce iść z kimś 

zamiast samotnie… 

Ja chciałem być zabrany do Paryża przez 

kogoś - ktoś inny chciał być zabrany przeze mnie 

na wieś. Może Paryż i wieś - to takie chwile 

wytchnienia w drodze na szczyt... 

 

Często proszę Boga, żeby zabrał mnie już na 

szczyt, żeby pozwolił mi dojść do końca, bym mógł 

zakończyć tę wyprawę i wreszcie odpocząć, 

dosięgnąwszy celu. 

 

Bo jeśli celem jest szczyt góry, to wystarczy 

na niego wejść. Potem chętnie wróciłbym i 

wracałbym nieustannie na dół po innych, żeby im 

pomagać w podróży. Jako nieśmiertelny i ten, który 

już osiągnął cel, a ewentualnie ginąc po drodze - 

miałby zapewniony błyskawiczny powrót na górę. 

Żebym znowu nie musiał się rodzić za jakiś czas w 

ludzkim ciele i kontynuować swojej podróży - jak 
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inni - nie ważne, w jakim miejscu góry zaczynając, 

tylko znowu nieświadomy celu. 

Czasem idąc wśród ludzi po ulicy czuję się, 

jakbym nie szedł z nimi, ale zupełnie pod prąd i 

mijam ich, prawie na siebie wpadamy, bo oni idą 

taką grupą, masą - razem. A ja pojedynczo między 

nimi i to w odwrotnym kierunku… 

 

Orgazm (szczytowanie) każdego dnia 

przeżywany ze swoją partnerką (partnerem) to 

taka zapowiedź cudów na prawdziwym szczycie. I 

każdy jakoś chce iść naprzód. Niektórzy idą 

samotnie, niektórzy w parze, inni grupowo, 

niektórzy błądzą, albo zbyt długo popasają w 

jakiejś jaskini, albo na jakiejś polance. Po drodze 

przeżywamy jakieś przygody, znajdujemy ciekawe 

skarby. Próbujemy nieść te skarby na szczyt… 

[link Ebenezer Scrooge story – Christmas Carol – Charles 

Dickens] 

A będąc na szczycie w siedzibie Boga, za 

każdym razem niewiele mi dadzą odpocząć, bo 

dostaję znowu jakąś misję i muszę złazić na dół. A 

potem chyba zapominam o swoim zadaniu i 

wkurwiam się, że się tu zlazłem. Nie wykonuję 

misji i wracam na szczyt, bo znam drogę. Ale tam 

mnie chyba nie chcą wtedy wpuścić, ani nawet 



Strona 22 z 36 
 

 

nakarmić. „ - Wracaj na dół, nie wykonałeś misji”. Ja 

już nie mam siły, kurwa mać! 

Chcę wrócić do domu na szczycie, do 

własnego mieszkania – mieszkania w Domu Boga 

na Szczycie. W Biblii napisano „U Boga jest 

mieszkań wiele”. „ - Idę wam przygotować miejsce” 

– powiedział Jezus… 

 

Fajnie byłoby być nieśmiertelnym wśród 

ludzi i pomagać im w ich drodze na szczyt. Nie 

wywyższając się, nie chwaląc swoją rolą w świecie.  

Każdemu dając to, czego mu trzeba w jego 

podróży… 

„Przemykamy cicho przez stulecia. Nikt nie 

wiedział, że jesteśmy pośród was. Aż do teraz...” 

 

Po drodze na szczyt czeka na każdego czas 

marszu, czas pracy, czas zabawy i czas odpoczynku. 

Każdego dnia kroczymy naprzód. Takie masy 

ludzkie w drodze do ostatecznego celu – na szczyt 

góry. Po drodze czeka nas wiele radości i 

przyjemności, ale i smutków. Wiele cudów, ale i 

wiele cierpienia. Jednak warto nie ustawać w tej 

podróży… 

 



Strona 23 z 36 
 

 

„Jestem zmęczona” – mówi moja żona. 

 

 

26.05.2007 

 

 

 

„Ekstaza” 

 

Pamiętał, jak ileś lat temu uniósł się pod 

sufit jako świadomość (ekstatyczne uniesienie) - 

ciało całe aż ścierpło od rozkoszy... taki niebiański 

dreszcz na calutkim ciele. Jakiś kontakt z boskością. 

Wtedy bał się, że umrze. A potem prosił w myślach 

Boga chociaż o pięć sekund tego uczucia. I chciał, 

żeby inni ludzie mogli poczuć to, co on wtedy. 

Chciał wszystkim na świecie dać możliwość 

przeżycia tego ekstatycznego uniesienia. Ono było 

warte wszystkich znojów życia… 

[link FMCPL – Gra – warto się starać] 

 

Oby tak było po śmierci. Ale wydawało mu 

się, że jak to potrwa zbyt długo, to nie wytrzyma 

tego… rozpadnie się, zapomni o wszystkim, 

zniknie… a potem pomyślał, że to uniesienie 

najcudowniej jest przeżywać świadomie. Móc nie 
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jak krowa na pastwisku, która żuje z rozkoszą 

świeżą, soczystą trawę, ale właśnie jako w pełni 

świadomy człowiek, świadomy tego boskiego 

uczucia. Jak znowu przeżyć taką chwilę? Chociaż te 

kilka sekund, które wydają się wszystkim, 

wiecznością... bo dłużej można po prostu nie znieść 

i dusza oderwie się od ciała. 

[link do Trainspotting – film GB – ‘Pomnóż tysiąc razy 

orgazm i jeszcze będzie za mało’…] 

Czy to był moment wejścia na szczyt? 

Raczej to było jak przytulenie się... oderwanie... bez 

straty dziewictwa... dziewictwo traci się w myślach, 

a nie w rzeczywistości... 

[Smaku Books – ‘Kate Mosse – Rimelle’ – Comment to…] 

 

26.05.2007 

 

 

 

1. Szaleństwo katalogowania - Umberto Eco 

   

http://www.fabryka.pl/ksiazki/szalenstwo-katalogowania-umberto-eco-500191/
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„Dom z otchłanią” 

 

Jest dom z piwnicą. W piwnicy jest jeszcze 

klapa w podłodze. Otwór do otchłani. Takie piekło. 

W mroku wirują tylko obrazki z przestrzeni setek 

tysięcy lat, odkąd dusze ludzkie zaczęły gromadzić 

wspomnienia, wyobrażenia i marzenia. 

 

Czasem można tam zajrzeć z ciekawości, ale 

lepiej nie patrzeć w otchłań zbyt długo, bo wtedy 

„otchłań zaczyna patrzeć w ciebie” i pociąga cię 

swoją siłą pragnienia. Otchłań pragnie światła i 

materiału (nowych obrazków). Chce być kiedyś 

podziemną wieżą z 

poukładanymi obrazkami, z 

długimi krętymi schodami. 

Chce być stabilna. Ale na 

razie chaotycznie wiruje. Ona 

sama w sobie nie jest zła. 

2. Zamek w Kurniku 

 

Artysta czasem może zaczerpnąć stamtąd 

pomysł na swoje dzieło, naukowiec znajduje 

wizualne rozwiązanie dręczącego go problemu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_K%C3%B3rniku
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naukowego. To tylko alegoria, przenośnia - a 

wszystko to znajduje się w ludzkiej 

podświadomości. 

 

Każdy człowiek ma swój dom z taką 

piwnicą z klapą do otchłani. 

 

 

3. Jednoroczna wdowa - Drzwi w podłodze - John Irving 

 

Czasem ludzie wpadają do otchłani... z niej 

raczej już nie ma powrotu – wieczne płynięcie i 

wirowanie razem z obrazami wszechświata. 

Czasem wiry otchłani przepchną delikwenta 

przypadkiem pod jakąś otwartą klapę i nawet może 

udać mu się wyjść do piwnicy. A wtedy zamieszkuje 

razem z prawowitym właścicielem posesji - 

opętanie? A jak po długiej walce intruz zepchnie 

właściciela do otchłani? Posiądzie jego dom - 

nawiedzenie? Albo polubią się i zamieszkają 

wspólnie w jednym domu - schizofrenia? 

http://www.proszynski.pl/Jednoroczna_wdowa-p-947-.html
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4. O Bibliotece - Umberto Eco 

 

20.01.2007 

 

 

„Bóg na Wzgórzu” 

 

Piszę sobie i co z tego mam? Ból, nieustanny 

ból. Cały świat mnie boli. A napisałbym chętnie 

jakąś ciekawą opowieść. Postaci mogę sam 

wykreować i ciągnąć ich historię... 

 

Jestem Bogiem. Przedstawiłem się wam, 

więc teraz zacznę w moim domu na wysokim 

wzgórzu kreować wasze losy. A zatem... mam swoją 

ziemską historię, wiem, pamiętam, co wydarzyło 

się w moim życiu, zanim stałem się Bogiem. Mam 

swoją rodzinę i znajomych, pamiętam wielu ludzi, z 

którymi przyszło mi żyć razem w naszych czasach, 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/23551/o-bibliotece
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pamiętam też postacie historyczne. Dla wszystkich 

Nich i Was zaczynam właśnie pisać przyszłość… 

 

A ja? Co ja się liczę w tej całej historii? 

Ciągle wmawiam sobie, że jestem nieśmiertelny, 

albo że przynajmniej taki cel sobie postawię – 

osiągnąć nieśmiertelność w tym życiu. Tylko nie 

mam pojęcia jak osiągnąć tę nieśmiertelność… 

 

Mam zupełnie skopane życie. Żadnej 

przyszłości, zmęczenie i stres. Nie wysypiam się. 

Męczy mnie życie, ale postanowiłem kiedyś, że się 

nie zabiję, bo warto żyć. Życie nadal jest wielką 

tajemnicą, zagadką na miarę wszechświata i będąc 

tu mam szansę poznać tę tajemnicę, albo chociaż 

bawić się w jej poszukiwanie, żyjąc i kochając w 

miarę normalnie… 

 

Oczywiście, że moim największym 

marzeniem od wielu, wielu lat - było mieć własną 

kobietę. Właściwie od przedszkola czekałem, żyłem 

oczekiwaniem na pojawienie się w moim życiu tej 

mojej dziewczyny. Tak bardzo chciałem mieć moją 

dziewczynę, którą bym kochał, z którą bym był, żył, 

rozmawiał i mógł wspólnie z radością kształtować 

naszą przyszłość aż do wieczności. 
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Była miłość w moim udręczonym życiu – 

trzy dziewczyny... innych nie pamiętam. No ale 

chyba największą moją miłością był zawsze Bóg, 

albo Bogini – Ona. Ta kobieta, która mieszka ze 

mną w jednym ciele, czy duszy, a daje mi wrażenia. 

Bo wrażenia, specyficzny odbiór rzeczywistości, 

miłość i piękno, z którym nic na świecie nie może 

się równać, żadna nawet tam mądrość, czy wiedza, 

to wszystko Jej sprawka. Od dawna wiem, że moja 

najukochańsza Kobieta obudziła się z letargu 

dzieciństwa jakiś czas temu i od tamtego momentu 

nie daje mi spokojnie żyć. Od tego czasu życie stało 

się przemieszaniem udręki i ekstazy. Piękna, 

miłości, Nieba, bólu i Piekła – wszystkiego na raz. 

 

No, ale miałem pisać ciekawe opowiadanie 

fantastyczne. Jako nieśmiertelny Bóg kreuję losy 

świata i pojedynczych jednostek… 

 

[..] 

 

Przemieszanie rzeczywistego świata z 

fantazją - potwierdzone działaniem - pozwala czuć 

moc tworzenia, świadomość uczestniczenia całym 
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sobą w historii i realności świata takiego, jakim 

Jest. 

 

Zupełnie mi odbiło. Ale kto powiedział, że 

Bóg jest normalny? Wystarczy spojrzeć na świat, 

który stworzyłem. Czy ten świat wydaje wam się 

normalny? Raczej jest wytworem chorej 

wyobraźni, a może doskonałym projektem w 

parszywym wykonaniu. Bóg dlatego nie może być 

w pełni zdrowy na umyśle. 

 

A zatem siedzę sobie przy komputerze w 

dużej sali mojego pałacu na wzgórzu, stukając 

szybko w klawisze. Jest tyle do zrobienia, tyle do 

napisania. Nie mam czasu się lenić. Trzeba ciągnąć 

opowieść życia... do wielkiego finału, kiedy utopimy 

się wszyscy razem z całym wszechświatem w 

jednym olśniewającym, miłosnym, delikatnie 

wibrującym, cudownym świetle. 

 

- Kochany jesteś – szepce moja ukochana, 

nachylając się nad biurkiem i moim ramieniem, 

zbliżając usta do mego ucha. – Pisz, nareszcie 

pracujesz. Nareszcie, od tak dawna. Jestem z ciebie 

dumna – uśmiecha się przymilnie. Jest zadowolona 

ze swojego ukochanego męża, który po długich 
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miesiącach rozstroju nerwowego, kiedy w ogóle nie 

mógł pracować, wreszcie zabrał się za swoją 

robotę. Za jego prawdziwą robotę, w której jest 

dobry i którą zlecono mu odgórnie do wykonania. 

Jeszcze jakiś czas i będą mogli pracować tylko dla 

siebie, dla własnego szczęścia i dla budowania 

własnego cudownego świata. 

 

 

5. Shining - Kubrick - Philip K. Dick 

 

Ukochany pisze, jest w swoim żywiole. Ona 

odchodzi do swoich obowiązków. A on nadal pisze. 

Musi nadrobić zaległości. Powieść ma być gotowa 

w niedalekiej przyszłości. Czasu jest mało, chociaż 

czas właściwie nie gra tu roli. Jak nie wcześniej, to 

później, ale powieść po prostu musi być napisana 

do końca, do ostatniego zdania kończącego się 

tłustą kropką. Wtedy zamknie księgę i odłoży na 

półkę. Kolejny świat wypełniony treścią i 

stworzony. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WDpipB4yehk
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Nie, nie mogę już pisać, skończyła mi się 

wena. Dawno nie pisałem, wyszedłem z wprawy. 

Zawsze rajcowało mnie łączenie rzeczywistości z 

fikcją. Fikcja przyjmuje realne kształty, w 

rzeczywistości realizuje się myśl ludzka. Czy to nie 

piękne? Czy to nie przerażające? Jak w tej sytuacji 

nie czuć się Bogiem? Słowo... ono pozwala kierować 

myślą, porządkować chaos myśli i wprowadzać w 

nich ład, który owocuje powstawaniem sensownej 

rzeczywistości. 

 

Lepiej się czuję, kiedy piszę, choćby to miały 

być brednie... pisanie oczyszcza mi świadomość, 

pozwala odczuć ulgę, wprowadza spokój w miejsce 

bolesnego chaosu. 

 

c.d.n. 

 

25.02.2007 
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6. Black Mirror - Game PC 

 

 

„Wieża i gołąbek” 

 

Kręcone schody z czerwonej cegły z białą 

fugą wiodły na szczyt wieży. Stanąłem u podstawy 

tej wieży... szedłem tak schodek za schodkiem, aż 

wreszcie wlazłem na górę. Jakieś sprzęty, krzywo 

wiszący obraz za szkłem, porwany fotel z gąbką na 

wierzchu, podłoga ze starych drewnianych desek o 

zgniło-brązowym kolorze. Otwór, którym się tu 

dostałem. Okno w kształcie naboju do pistoletu. 

Podleciał gołąbek i usiadłszy na oknie zagruchał. 

Wsadziłem mu palec w dupę, a ten wydał z siebie 

przejmujący kwik zarzynanego świniaka. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Mirror
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- Gołąbku! – krzyczę. Ty niewdzięczniku! Ja 

cię pieszczę, a ty mi tu wrzeszczysz? Wyciągnąłem 

zza pazuchy nóż komandoski i dźgnąłem go 

porządnie w kark. Polała się krew, pchnąłem 

małego trupka, a ten bezwładnie poleciał na dół. 

 

Wyrosło z niego drzewo, które zamiast 

listków miało małe gołąbki. Przyszła jesień i małe 

gołąbki jak małe listki oderwały się od gałęzi i 

poleciały w wielki świat… 

 

30.07.2006 

Podpis: smaku  

‘2006-2007 

 

DS.`. 

PL.EU. 

 

7. Phantom of the Opera 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pY-xrNamPuk
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Spis ilustracji i elementów publikacji: 

(w podpisach pod elementami publikacji lub ilustracjami) 

oraz: 

Znak wodny: Phantom of the Opera (poster) 

Fotografia (s. 35) – z zestawu elementów graficznych Kreatora WWW 

Elementy graficzne (s. 1 i 18) – opowiadania.pl 

 

   

Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski 

 

Wydawnictwo 

Multimedialne 

 

 

 

publish.smakubooks.com/wydawnictwo/porady-rzemieslnicze 

http://opowiadania.pl/
http://publish.smakubooks.com/wydawnictwo/porady-rzemieslnicze/
http://publish.smakubooks.com/wydawnictwo/porady-rzemieslnicze/
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