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Dziewczyna vs Chłopak

No, to mogę Was zapewnić, drodzy Czytelnicy, iż będzie 
to całkiem ciekawy pojedynek! I nie będzie to mecz 

bokserski, wszak siły były by nierówne. Będzie to bardziej 
walka na argumenty, jednak zapewniam, że wyłącznie z 

przymrużeniem oka. 
Skoro temat dotyczy ABDL, to pojedynek odbędzie się 

wyłącznie na pieluszki i smoczki, a konkretnie przyjrzymy 
się (pół żartem, pół serio) która płeć ma więcej atutów, by 

zakładać pieluchy oraz ciumkać smoczki, zwane przez wielu 
"dydusiami". Oczywiście jak wcześniej wspomniałam - 
artykuł jest w formie zabawy a sędziną jestem ja. Nie 

martwcie się, jeśli uznacie, że zabrakło mi biektywizmu. 
Przecież każdy z Was może przyznać punkt według własnej 
oceny czy spostrzeżeń. Ubrałam ten tekst w formę zabawy i 

tak należy go potraktować.  Gotowi?  To zaczynajmy ten 
interesujący mecz.

Dziewczyna vs Chłopak - runda 1. Ciuszki! 
Zacznijmy od ciuszków, które - czy tego chcemy, czy nie - są 

częścią garderoby każdego, od noworodka po dziadka i babcię. Czy 
nam się podoba czy nie, od zawsze dziewczynki ubierają się w 

kolorowe, kwieciste ciuszki, stroje podkreślające kształty, czyli 
bardziej obcisłe niż mężczyźni. Natomiast chłopacy od małego 
ubierani są w spodnie i luźne bluzy, swetry, dresy itp. No cóż, 

wymogi kulturowe społeczeństwa trudno przeskoczyć.Tak więc, 
jak sądzicie, kto (ze względu na sposób ubierania się) będzie 

wyglądał lepiej w pieluszce, oczywiście zakładając, że będzie to 
bardzo gruba i zarazem odznaczająca się między nogami 

pieluszka?



Przystojny chłopak ubrany np. w czarne dżinsy i koszulę w 
kratkę, czy dziewczyna w różowych leginsach w kwiatki i 

kolorowej bluzeczce? Śmiem twierdzić, że zdecydowanie lepiej 
będzie wyglądać płeć piękna. Przyznaję więc pierwszy punkt. 

Uzasadnienie? 
Cóż, tutaj nasza przewaga (czyli dziewczyn) polega na tym, że w 
różu nam do twarzy, nie mówiąc o leginsach. Chłopak ubrany w 

różową bluzkę i obcisłe leginsy wzbudziłby na ulicy raczej uśmiech 
litości u większości obserwatorów. Ponadto u dziewczyny ze 

względu na swoją "okrągłą" �gurę pieluszka zawsze będzie mniej 
kontrastować, aniżeli u chłopaka. Oczywiście wcale nie twierdzę, 
że dziewczyna ubrana na różowo i w pieluszce wzbudziłaby aplauz 

i zachwyt na ulicy, ale z pewnością bardziej uszło by jej płazem.
 

Dziewczyna vs Chłopak 1:0

Runda 2. - Pieluszki na co dzień. 
Ta kwestia dotyczy niespodziewanej sytuacji. 

Nigdy nie wiadomo co może nas w życiu spotkać, a już zwłaszcza 
na ulicy. Przykładowo: Ktoś z nas idzie po ulicy mając na pupie 

MOCNO UKRYTĄ pieluszkę. Nagle potyka się o wystający 
krawężnik, nieszczęśliwie skręca nogę, przewraca i załóżmy 

najgorszy wariant - nie może o własnych siłach dojść do domu. 
Ludzie na ulicy, w przypływie empatii stwierdzają, że trzeba 

szybko wezwać karetkę. Siedzimy gdzieś na ławeczce i zwijamy się 
z bólu, czekamy przerażeni na przyjazd pogotowia, po głowie 

biega tysiąc myśli odnośnie pieluszki w spodniach. "Co ja powiem 
lekarzowi, jak mi zdejmą spodnie by obejrzeć zwichniętą nogę?!" 

No i tutaj przejdźmy do meritum. 
Chłopak leżący ze zdjętymi spodniami na kozetce u chirurga z 

pieluchą w slipkach (bokserkach?) nie wytłumaczy się inaczej, jak 
tylko, że ma problem z nietrzymaniem moczu. 



Pielucha u DOROSŁEGO chłopaka to niespotykana rzadkość. 
Co innego u DOROSŁEJ dziewczyny. Tutaj mamy całe pole do 

popisu, aby oszukać lekarza wlepiającego wzrok w nasze wypchane 
majtki. Jako dziewczyny możemy skłamać, że mamy problem z 

wysiłkowym nietrzymaniem moczu - wiele dziewczyn moczy 
majtki np. przy kichaniu. Możemy zmyślić, że mamy ciągle 
przeziębiony pęcherz (jak wiadomo u kobiet krótka cewka 

moczowa sprzyja takim chorobom znacznie bardziej aniżeli u 
mężczyzn). Możemy też udać, że cierpimy na niewiarygodnie 
ob�tą miesiączkę, albo że mamy problemy ginekologiczne i 

dopadły nas upławy. 
W końcu możemy nawet wymyślić, iż mamy tak zazdrosnego 

partnera, że każe nam zakładać pampersa w ramach 
zabezpieczenia przed niespodziewanym "romansem". To 

oczywiście żarcik, ale jak widzicie dziewczyny mają w zanadrzu 
całą masę kłamstewek, w przeciwieństwie do chłopaków. Wynik? 

Cóż, drugi punkt dla dziewczyn. 

Dziewczyna vs Chłopak 2:0

Runda 3. - Ukrywanie pieluszki. 
Tutaj nie ma co się rozwodzić. Dziewczyny znowu górą. Chyba, że 
chłopak jest Szkotem i wtedy jego widok w spódnicy nie zrobi na 

nikim wrażenia. W przeciwnym razie, chłopak musi się sporo 
natrudzić aby ukryć swoje pieluchy na tyłku! My natomiast mamy 
ten komfort, że nawet gdy ubierzemy "całkiem porządny" zestaw 

pieluszek, to znakomicie go zamaskujemy ubierając szeroką 
spódniczkę! Coś wiem na ten temat, sama latem chodzę 

przeważnie w spódniczkach i uwierzcie, lub nie, nieraz mam pod 
nią dwa grube pamperski. Jeśli, jak wyżej, nie wyląduję w szpitalu 

na dyżurze, to nikt się nie połapie co noszę w majteczkach. 

Dziewczyna vs Chłopak 3:0



Runda 4. - Siusianie do pieluszki. 
Tutaj można różnie podejść do tematu. 

Jednak według mnie, czytając na forach wypowiedzi wielu 
chłopaków - mają oni ogromny problem z wysiusianiem się do 

pieluszki z powodu... Jakby to napisać? 
Nie wiem czy wszyscy wiedzą (ja już wiem!) ale chłopaki w 

przeciwieństwie do nas, dziewczynek - mają "tam" siusiaki! My 
mamy dziurki, a oni siusiaki, dziwne, prawda? :) 

No, ale cóż, tak natura nas ukształtowała. I z tego co się 
dowiedziałam, gdy chłopak chce się wysiusiać do pieluszki, mózg 

płata im �gla, dopada ich jakieś dziwne podniecenie i siusiak im... 
rośnie! (cud natury!) a wtedy podobno za Chiny Ludowe nie zrobią 
do pieluszki ani kropli. My nie mamy tego problemu, siusiamy do 

pieluszek kiedy chcemy, gdzie chcemy i ile chcemy :)) Znowu 
punkcik! 

Dziewczyna vs Chłopak 4:0 

Runda 6 i ostatnia. - Kwestie psychiki. 
Nie jestem jakąś wybitną specjalistką w dziedzinie psychiatrii, ale 

na podstawie obserwacji wiem, że wielu chłopaków ma ogromne 
problemy natury psychologicznej odnośnie bycia ABDL. 

Miotają ich najrozmaitsze dylematy, dopadają wyrzuty sumienia a 
ponadto bardzo często dopada frustracja, co powoduje odrzucenie 
pieluszek czy smoczków, aby po jakimś czasie powrócić do swoich 

fantazji. 
Często też chłopacy traktują pieluszki jako fetysz, który pomaga 

im rozładować emocje o podłożu seksualnym. Tutaj znowu 
przegrywają z nami, dziewczynkami! 

Dla zdecydowanej większości z nas, kobietek - ABDL to całkowicie 
inny, zaczarowany świat dzieciństwa. My nie mamy dylematów, 

kochamy nieprzerwanie być malusie. 



Chcemy zawsze być otoczone opieką mamy albo taty. Gdy 
zasypiamy ze smoczkiem przytulone do kocyka albo misiaka, to 
nie targają nami żadne wyrzuty sumienia. Pieluszki pomagają 
nam poczuć się małymi bobaskami i kiedy siusiamy do nich to 

robimy to nie aby rozładować naszą seksualność, lecz po to, aby 
poczuć pełną pieluszkę jak wtedy gdy miałyśmy dwa, może trzy 

latka. 
To daje poczucie pewnego (co prawda wyimaginowanego) 

bezpieczeństwa, ale nie kosztem zamartwiania się "kim jestem, że 
to robię". Tak więc dziewczyny mają zapewne inaczej 

ukształtowaną psychikę, która bardziej nam pomaga w ABDL, 
aniżeli przeszkadza, jak to ma często miejsce w przypadku 

osobników z siusiakami :)) Punkt znowu dla nas.

DZIEWCZYNA vs CHŁOPAK 5:1

Podsumowując tę nierówną walkę na pieluszki i smoczki - wynik 
jest zdecydowanie przygniatający, można by go uznać za nokaut, 

gdyby nie to, że oceniającą była... dziewczyna :) 
Jednak na szczęście to tylko zabawa i z pewnością rezultat tego 

pojedynku mógłby równie dobrze być odwrotny. Nie od dziś 
powiadają, że "Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia". 

Prawda, chłopaki? Głowa do góry, aż tak źle nie jest! :) 



Rynek polski jest dominowany przez trzy marki 
pieluch dla dorosłych. Poniżej znajdziecie moją krytykę 

dotyczącą owych pieluch.
Na pierwszym planie są pieluchy Seni. Zdominowały one 

rynek polski i są najłatwiej dostępne, bo przecież są dostępne 
nawet w marketach typu biedronka. Różnią się najbardziej 
od konkurencji. Występują w czterech wersjach chłonności. 

Według producenta są one podzielone tak:
- Seni Super - o najmniejszym stopniu  chłonności
- Super Seni Plus -  o średnim stopniu  chłonności

- Super Seni Trio - o dużym stopniu  chłonności
- Super Seni Quarto - o ekstremalnie dużym stopniu  

chłonności
Ale jednak jest mały haczyk. Seni Quarto są przekłamane bo 
różnią się tylko niewielką grubość od Seni Trio(opieram się 

na relacji mojego znajomego bo sam nie miałem Quarto).
Wszystkie charakteryzuje specy�czny zapach, który po 

wyjęciu świeżej pieluchy z paczki rozchodzi się na jakieś dwa 
metry. Kolejnym plusem jest delikatna puszystość. Pampki są 
w dotyku bardzo przyjemne. Rzepy pieluch mają swoją cechę 

charakterystyczną, a mianowicie idzie mi o kawałek 
niebieskiego elastycznego złącznika, który to łączy rzepy z 

skrzydłami tylnimi pieluchy. Same rzepy są mało przylepne. 
Po drugim, czy trzecim przepięciu po prostu się nie 

przyklejają. Łatwo odchodzi od pampka ta miła w dotyku 
powłoka na zewnątrz. Zapach, który jest miły dla nosa, po 
wybrudzeniu pieluszki samym moczem po jakiś dziesięciu 

minutach staje się okropny.

Świat Pieluszek



Najbardziej opłacalnymi do kupna są  Super Seni Trio.
Turz za plecami Seni podążają pieluchy od Teny.  Te dostępne 
tylko w aptekach i sklepach medycznych no i w Internecie, są 

mniej atrakcyjne. Producent dzieli je na trzy chłonności:
- Tena super - o najmniejszym stopniu  chłonności

- Tena plus - o średnim stopniu  chłonności
- Tena maxi - o największym stopniu  chłonności

Cały urok i ma magia polega na tym, że są one dyskretniejsze 
od Seni. Co za tym idzie mniej chłonne, choć producent 

zapewnia exstra chłonność  w przypadku Teny maxi to jest on 
śmieszna, a w porównaniu do Seni wynosi ona tyle co mieści 
Super Seni Plus. Ogólnie Pieluchy tej marki mają tendencje 

do przeciekania. Rzepy są całością z skrzydłami tylnimi. 
Zapachu specy�cznego po wyciągnięciu z paczki nie mają. W 

środku pieluchy jest materiał dość delikatny ale osoby z 
wrażliwą skórą mogą poczuć dyskomfort. Cienkie ale 

trzeszczące pieluchy nadają się na wypady na miasto, ale 
takie krótsze bo jednak nie wytrzymają za dużo.



Rzadkie na naszym rynku są pieluchy marki Molicare. Są 
to pieluchy dostępne tak jak Teny, z tym wyjątkiem że są 

bardzo trudno dostępne. Producent dzieli je na kilkanaście 
typów rodzaju, ale co z tego jak jest je trudno nabyć. 
Charakteryzują się one wskaźnikami chłonności jako 

przerywana linia a nie jak Seni czy Tena dwoma kreskami po 
środku. Rzepy na nie producenci skupili działania. Są one 

wytrzymałe że po nawet siedmiu  przepięciach dalej się 
przypinają do powierzchni pampersa. Chłonność u nich 

wygląda tak że są najmniej chłonne o takiej chłonności co 
Tena super i są takie które są na równi z chłonnością z Super 
Seni Trio. Są one prawie identyczne do Teny, z tym ujęciem ze 
są dwa rodzaje które są całe w kolorze, jedne w niebieskim i 

jedne w różowym i to te są  najchłonniejsze z Molicare.



W imię miłości

Zapewne wielu z was zastanawiało się kiedyś jak wiele 
mogło by zrobić dla swoich najbliższych.

Wielu też myślało jak mogli by się dla nich zmienić.
Każdy z nas jest inny i u każdego tą granice wyznacza co innego.
Jedni będę w stanie zrobić wszystko, gdy inni nie zrobią niczego.

W internecie znajdziemy sporo historii o różnej tematyce w 
których zachowanie ludzi zmieniało się drastycznie pod wpływem 

bliskich.Jednak czy każda zmiana jest dobra?
W pewnym sensie tak, jednak nie każda do końca.

Są zmiany lepsze i gorsze ale żadnej nie można nazwać złą, bo 
każda ma w sobie coś dobrego. Jeżeli ktoś zacznie nosić pieluch 

albo ssać smoczek i to polubi, będzie to dobre dla niego, nie 
koniecznie dla otoczenia.Zapytacie pewnie dlaczego?

Niektóre osoby mogą nie lubić dzieci, takich ludzi jest stosunkowo 
mało ale czasem się zdarzają. Niestety nasze fetysze mogą 

prowadzić do niemiłych sytułacji takich jak na przykład nie 
akceptacja. Jednak to, tak jak wszystko można obrócić na swoja 

stronę. Jak?
To proste. Wystarczy użyć odpowiednich argumentów.

Dla niektórych jest to łatwe dla innych nieco mniej.
Nie będę tu pisać na ten temat poradnika bo nie oto tu chodzi.

Niektórzy zmieniają się by sprawić przyjemność komuś innemu.
Jednak nie zawsze to tak działa, czasem osoba dla której to 

robimy kryje smutek by nie sprawić nam przykrości, a przecież 
wystarczyłaby jedna szczera rozmowa, co prawda nie do 

wszystkich tematów bo na niektóre trzeba poświęcić więcej czasu.



Czasem zdarza się tak, że sprawiając komuś radość 
zapominamy o własnych potrzebach.

Czasem też mogą zdarzyć się sytułację patowe, przez które 
jesteśmy do czegoś zmuszani by nie stracić kogoś bliskiego, np.: 
Kiedy ktoś z naszych bliskich traci kogoś, co jest dla danej osoby 
bardzo ciężkie, często staramy się jak najbardziej pocieszyć tą 
osobę by jej nie stracić. Nie zawsze wychodzi to na dobre, ale 
mamy pewność, że nie stracimy kolejnego członka rodziny.

Każdą zmianę powinniśmy choć trochę przemyśleć, by upewnić 
się,  że jest ona słuszna z naszymi poglądami.

Jest to jedna z ważniejszych rzeczy o której powinniśmy 
pamiętać. Jeśli o niej zapomnimy i zaczniemy drastyczne zmiany 
to jak większość dorosłych zaczniemy tracić naszą kreatywność, 

przez co wpadniemy w rutynę z której często ciężko jest się 
wydostać. Czasem również przez zmiany zamykamy się w sobie co 

również nie jest dobre dla nas.
Co nasze fetysze mają do zamykania się w sobie?

Są one nietypowe, przez co możemy bać się o nich mówić, 
obawiając się, że ktoś źle nas zrozumie lub co gorsza wyśmieje.

Więc by bronić się przed nietolerancją odcinamy się od ludzi, 
przez co możemy zatracić się w swoim małym świecie, 

zapominając o tym co nas otacza. Zapewne większość z was uzna 
to za abstrakcje, gdyż jest to rzadkie zjawisko.



#ABDL -Nowe pokolenie

Czasy się zmieniają a każdy nowy rocznik przez miniony 
rok zdobywał doświadczenie. Ale w którym momencie 

przestajemy być tymi ,,młodymi”, tymi ,,nowymi” ?  Na 
przestrzeni już kilku lat mogłam zauważyć pewne tendencję wśród 

młodych ludzi, którzy zarzekali się że są jednymi z nas ale gdy 
zapytano się ich o kilka rzeczy to nie wiedzieli jak i co mają 
odpowiedzieć. Coraz to młodsi sięgają w stronę fetyszy nie 

wiedząc nawet co tak na prawdę ów fetysze oznaczają. Oczywiście 
nie jest tak że fetysze są tylko dla osób dorosłych choć sama 

jeszcze nie dawno byłam tego zdania, nie. Ten fetysz bądź styl 
życia jak kto woli jest otwarty dla każdego i w każdym wieku co 

niestety budzi wiele sprzeczności i kontrowersji. 
Pierwszą sprawą jaką warto tu zauważyć jest stale rosnąca 

tendencja braku przynależności do konkretnej grupki społecznej. 
Każde z nas w każdym wieku nawet nie świadomie poszukuje 

konkretnych grup, dołącza do nich i współistnieje wraz nimi ale 
jako że dziś poprzez media społecznościowe jesteśmy rzekomo 

dużo bliżej siebie to tracimy zainteresowanie grupami które są do 
nas podobne. Mówię rzekomo jako że nie raz spotykam się z 

sytuacjami gdy dzieci w różnym stopniu swojej ścieżki edukacyjnej 
coraz więcej czasu spędzają przy swoich telefonach a coraz mniej 

przy ludziach. Jest to w mojej opinii karygodne i żałosne zarazem 
że pozwoliliśmy jako gatunek ludzki uzależnić się do takiego 

stopnia od naszych technologicznych tworów. Nie ma co winić 
dzieci że tak postępują skoro zostały wychowane w 

społeczeństwie, które nie żyje bez internetu czy nie spotyka się po 
domach jak było to kiedyś lecz szuka coraz to nowych możliwości 

na spotkania online. Tu nie można winić nawet rodziców gdyż jeśli 
zabronimy dziecku robić daną rzecz to jego młody umysł 

automatycznie przypisuje sobie do tejże czynności wagę czegoś co 
jest tabu. 



Drugą sprawą jest oczywiście dobór towarzystwa i kultury 
bądź subkultury w jakiej dany młody człowiek się obraca. Dziś 

toczy się życie ale jutro już nie będzie, takie motto można 
przypisać wielu topowym portalom społecznościowym jak 

Facebook, Youtube, czy Instagram. Dziś nie widać już postów o 
jakiejkolwiek treści a jedynie sweetfocie i głupie wpisy typu 

,,karniaki”. Czy naprawdę przy takiej dużej możliwości 
komunikacji zatracamy umiejętność do przekazywania 

informacji? Cóż, treść czasem można wybaczyć i przełknąć błędy 
językowe ale to czego po dziś dzień ciężko mi pojąć to 

bezpodstawna chęć przynależności do jak najdziwniejszej grupy  
społecznej celem czego jest bycie unikalnym. Tu już nie chodzi o 

dzielenie tej samej pasji czy zainteresowań. Tu chodzi o pragnienie 
bycia popularnym za wszelką cenę. Ale czy rzeczywiście musimy 

wciąż szukać nowości? Czy nie jest przyjemnym przeżyć raz 
jeszcze dane emocje od tak bez większego celu? Jako że żyjemy w 

niestety dość zacofanym (pod względem psychologii tłumu i 
wiedzy na temat własnego ego) kraju łatwiej jest nam po prostu 

podążyć za utartym szlakiem i robić dokładnie to co robią wszyscy 
mając jednocześnie wrażenie bycia odmieńcami.

Ostatnią już sprawą jest sam język komunikacji. Kiedyś jeszcze za 
mojego dzieciństwa wysyłało się listy. Później przyszła moda na 

wysyłanie e-mili a teraz jest moda na przesadne używanie 
emotikonek. Oczywiście jak każdy ludzki wynalazek, jest to dla 

naszego użytku ale można się myślę powstrzymać od wstawiania 
emotikonek w co drugim znaniu. 



Z każdym rokiem i z każdym nowym pokoleniem naszej 
społeczności mam nadzieję że powróci się do pewnych czynności i 
nieco innych standardów. Z każdym postem i każdą nową osobą 

mam również nadzieję że pod tym płaszczykiem względnie 
popularnych standardów kryje się osoba a nie jej pro�l. I wreszcie 

z każdą nową osobą z którą przychodzi mi rozmawiać czy to w 
internecie czy też poza nim mam nadzieję iż okaże się nie gorsza 

od ludzi starszych ode mnie. Nie ma po co tworzyć i powielać 
stereotypów o nowoczesnej młodzieży. 

Jest jednak jedna rzecz którą zawsze warto pamiętać : Każde z 
nas, w każdym z niezliczonych pokoleń ma wpływ na to jak jest się 
postrzeganym przez innych i nad tym proszę aby się zastanowić, 

przemyśleć zanim oceni się kogoś po jego/ jej wieku.

Ale kim JA jestem?



Płacz Dziecka

Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego dziecko płaczę gdy 
czegoś chce? Pewnie tak, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad 

tym czy i jakie rodzaje płaczu istnieją i czy aby na pewno 
potra�my usłyszeć poszczególne z nich? 

Dzieci zwłaszcza małe i nie umiejące jeszcze mówić płaczą gdy 
chcą jeść, gdy się obudzą, gdy coś je boli, gdy coś im się przyśni, a 

nawet gdy jest im po prostu przykro czy gdy zrobią kupkę czy siku. 
Oczywistym będzie tu również pytanie w jaki sposób nas to 

dotyczy jako że umiemy mówić i nawet jeśli naprawdę chcemy 
ponownie być dziećmi to przecież nie płaczemy o wszystko. Cóż, 

wychodząc z założenia iż każde z nas ma w sobie pierwiastek 
dziecka to możemy również uznać iż na swój sposób i my płaczemy 
na swój własny sposób. Gdy odczuwamy głód to idziemy do kuchni 

i przygotowujemy siebie posiłek lecz wciąż czujemy w sobie te 
nieprzyjemne uczucie braku czegoś lecz nie jesteśmy czasem w 

stanie sprecyzować dokładnie czego. Gdy nas coś boli, 
przeklinamy w myślach bądź na głos przedmioty o które się 

uderzyliśmy bądź te konkretne części ciała. Nawet gdy jest nam 
smutno potra�my swoją negatywną energią ,,zarazić” kogoś 

innego. Czym więc różnimy się od tych niemowląt poza 
umiejętnością mowy i samowystarczalnością. Właśnie 

samowystarczalność, samodzielność, to również jest tu 
przedmiotem dygresji. Jako dzieci zawsze bawimy się w dom, czy 

w dorosłość,bawiliśmy się w naszych rodziców czy innych 
dorosłych w około ale teraz gdy już jesteśmy dorośli bądź gdy 
dopiero stajemy się dorośli ciężko jest nam wytrwać przy tylu 

obowiązkach.Czasem dobrze jest się wypłakać, wyrzucić z siebie 
cały ten stres, niepokój czy złość. To właśnie przez tłumienie w 

sobie negatywnych emocji ciągle czujemy się źle i ciągle nie 
możemy się z czymś pogodzić. Myślę że skoro najmniejsze dzieci to 

potra�ą to i my powinniśmy temu podołać, czyż nie?  



Wieczorynka czyli dawniej dobranocka składy się na nie 
bajki oraz baśni przypisywane oraz często przeznaczonego  dla 

małego człowieka który poznaje świat po przez świat �kcji często 
przerysowany oraz bardzo infantylny.

Bajka jest podstawowym gatunkiem twórczości mowy ludowej, 
alegoryczne przypowieści często występują w nich zwierzęta 

uosabiające ludzkie zachowania często satyrycznie przerysowane.
Baśń natomiast jest gatunkiem epickiej literatury w formie 
fantastycznej oraz ludowej  wpływająca na poglądy ludzkie 
postrzegania świata oraz łączy elementy świata realnego i 

�kcyjnego.
Bajki nie tylko dla dzieci wielu pisarzy u schyłku epoki Oświecenia 

tworzyło bajki kierowane do dorosłych czytelników Były one 
między innymi komentarzami na sytuacje w narodzie oraz głosem 

rozsądku czy też satyrą na ludzkie zachowanie.
Bajki współcześnie są wyróżniane na różnego rodzaju podgatunki 

wymyślone przez ludzi które formalnie nie obowiązują.
Bajki do poduchy („Bajki Zasypianki”) -  Bajki stworzone w celu 

ułatwienia opiekunowie usypiania pociechy kiedy jest ona bardzo 
pobudzona oraz pełna jeszcze energii takie bajki potra�ą skupić 

uwagę dziecka oraz zaciekawić jego wyobraźnie w taki sposób aby 
pozostał grzecznie w łóżeczku. Z tego typu bajek polecam na 

aktualną chwilę:  „Jeżyk Cyprian”, „Majówka kotka Szarusia”
Bajki z morałem – Zawierające wartościowe przesłania oraz 

przewrotną puentę, z tego typu bajek polecam:
„Każdy jest wyjątkowy”, „Bajka o pewnym koniku”.

Bajki psycho-edukacyjne („Bajki terapeutyczne”) – krótkie 
zawierające morał, ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i 

redukowanie lęku.

Dobranocki



Cechą tej bajki jest to że bohater znajduje się w trudnej 
sytuacji której to słuchacz nie potra�łby znaleźć rozwiązania 

natomiast po przez wprowadzenie postaci pomagających 
głównemu bohaterowi udaje się odnaleźć wyjście z sytuacji przez 

co słuchacz uczy się jak wyjść z trudnej sytuacji i radzić sobie z 
swoim rodzajem problemu.

Nie zapomnijmy tak że o bajkach animowanych czyli telewizyjnych 
których jest pełno na naszej telewizji które też uczą po przez 

różnego rodzaju przygody oraz trudne do przejścia sytuacje z tego 
typu bajek mogę polecić „Misia Uszatka”, „Bolka i Lolka” , 

„Krecika” , „Przygody profesora gąbki’.
Pamiętajmy że każda bajka rozwija w nas samych kreatywność 

uczą na swoich przykładach radzenia sobie w różnych sytuacjach. 
Najważniejszą cechą bajki jest ta o której warto wspomnieć 

powinna uczyć po przez zabawę.



Poprzednie wakacje spędziłem odwiedzając moją ciocię 
która, mieszka w Niemczech w jednorodzinnym domu wraz z 

dwudziestoletnią kuzynką Leną oraz wujem. Kiedy przyjechałem 
do ich wielkiego domu w progu powitała mnie ciocia oraz kuzynka 
razem wspólnie wypakowaliśmy moje rzeczy w pokoju gościnnym 

na pierwszym piętrze, całe szczęście że torba którą ze sobą 
przywiązałem posiadała podwójne dno dzięki czemu nie zauważyli 

ukrytej paczki pieluch Tena. Kiedy tylko opuściły pokój ode 
tknąłem z wielką ulgą, zacząłem powoli się rozpakowywać, torbę 
schowałem pod łóżka. Schodząc na dół spotkałem wujka z którym 

to wymieniłem tylko cześć oraz poprosił o moją pomoc podczas 
rąbania drewna.

Wyszliśmy na podwórze gdzie stał wielki drewniany pień a w nim 
wbita siekiera obok niej stał stos drewnianych desek. Kiedy to 
chwyciłem siekierę i zamieniałem duże stosy drewna na małe 

drewniane klocki wpadłem na pomysł aby wybrać jednego z nich 
na wzór klina jak pomyślałem tak zrobiłem, wróciliśmy do domu 

cali zasapani z wujkiem na pyszną kolację która przygotowała 
ciocia, po kolacji, przebraniu się w piżamę i upewnieniu się że 

wszyscy dobrze śpią przystąpiłem do swojej operacji zakradłem się 
pod drzwi, pod które wsunąłem drewniany klocek z powodu tego 

że zauważyłem iż drzwi otwierały się w stronę wewnętrzną 
uniemożliwiało to ich otwarcie więc w taki sposobu utworzyłem 
sobie mały detektor w przypadku jakby ktoś nie powołany chciał 

wejść,powoli wyciągnąłem torbę z pod łóżka otworzyłem jej 
pokrywę następnie powoli rozdarłem drugie dno przymocowane 

na rzepy oraz dwa parciane paski,sprawnym ruchem sięgnąłem po 
dwie pieluchy, puder oraz latarkę którą schowałem na wypadek 

jakby w pokoju nie było lampki nocnej, 

Wakacje DL



po włączeniu latarki i ustawieniu jej na stoliku tak aby 
oświetlała moje łóżko położyłem na nim pieluchę która przed tym 

rozwinąłem, powoli ściągnąłem swoją bieliznę i usiadłem na 
pieluszce od razu poczułem ten miękki szeleszczący plastik powoli 

moja adrenalina mi podskoczyła przez głośne marszczenie 
mogłem obudzić kogoś z domowników więc powoli chwyciłem 

puder i posypałem swoje krocze oraz nogi ob�cie nim przy tym 
dekorując całe łóżko w pudrze. Następnie powoli przyciągnąłem 

do swojego brzucha warstwę przednią pieluchy i przytrzymując ją 
tak zapiąłem powoli pieluchę najpierw jeden rzep, drugi, trzeci aż 

czwarty kiedy to wykonałem, puder schowałem do torby znowu 
zamykając drugie dno i chowając ją znowu pod łóżko, następnie z 
powrotem naciągnąłem swoje spodenki od piżamy i tak otulony 
warstwami pieluch położyłem się spać, kolejnego dnia dobrze że 

obudziłem się wcześnie ponieważ zauważyłem na moim łóżku 
jeszcze to puder który podczas mojego snu rozniósł się na 

podłogę, kiedy to spostrzegłem poczułem że moje serce chce 
wyskoczyć z mojej piersi bardzo szybko i sprawnie zamiotłem 
pozostałości pudru pod łóżko tak wyglądała prawie mój cały 

tydzień nikt nie dowiedział się o moim upodobaniu schowanym 
głęboko w dnie torby, kiedy wyjeżdżałem wiedziałem że już w 

domu nie będę mógł mieć takie samej sielanki w nocy jak u cioci, 
resztę pozostawiam każdemu z was do interpretacji KONIEC.



Rachela: Przeprowadzam dziś wywiad do kolejnego wydania 
RokoMagazynu, moją rozmówczynią będzie Maya, twórca i pomysłodawczyni 
projektu.   
- Witaj Mayu, skąd sam pomysł, skąd inicjatywa?   
Maya: Dziękuję Ci za zaproszenie.  Sam pomysł pojawił się sporo czasu temu. 
Od roku czy półtora aktywnie udzielam się na forach o tej tematyce, i któregoś 
dnia pomyślałam sobie że może czas coś zmienić. Gdy rejestrujesz się na jakimś 
forum jesteś "związana"przez regulamin i przychylne bądź nie przychylne oko 
administracji. A co gdybyś miała możliwość zarejestrowania się na forum gdzie 
to Ty po części dyktujesz warunki, rozwijasz forum, poddajesz pomysły i bez 
przeszkód możesz je realizować?  
Tak właśnie powstaliśmy jako pomysł, chcemy wykorzystać ludzką 
kreatywność i dać możliwość ludziom do rozwijania ich ukrytej bądź co bądź, 
pasji bez żadnych ograniczeń. 
 Rachela: RokoMagazyn to nie tylko gazetka ale też cała strona jak i forum, o 
czym ono jest? Kto je tworzy? Od dawna już istniejecie w sieci? 
Maya:  RokoMagazyn jest pochodną macierzystego projektu ,,Private Drawer 
of Maya"- Bloga na którym publikowałam swego czasu swoje prace.  Gdy już na 
poważnie zajęliśmy się RokoSmoko to wpadł mi do głowy pomysł na danie 
możliwości i okazji użytkownikom na dowiedzenie się o samym fetyszu ciut 
więcej i z niejednej perspektywy.Kto je tworzy ? - hm... tak jak piszemy w 
każdym Magazynie to wspólny wysiłek i duża chęć by tworzyć coś dla innych 
tak na prawdę tworzą skład RokoRedakcji.  Ja zwykle ograniczam się do 
spójnego i logicznego ustawienia tematów, stworzenia danego stylu, jako że 
każdy numer ma inny styl a już samo to w sobie jest małą metaforą odnośnie 
tego że zarówno ABDL jak i my sami jesteśmy bardzo różni i na wiele tematów 
mamy odmienne poglądy.  Jeśli mówimy o czasie to pozwól że przedstawię Ci 
pełną skalę tworzenia jednego numeru.    Zaczynamy od pomysłu na artykuły 
tudzież na tematy felietonów co zajmuję chyba najmniej czasu i zwykle oscyluję 
na granicy kilku minut. Ale jak każda szanująca się gazetka, a nawet e-gazetka 
musimy mieć porządnie i profesjonalnie zrobioną okładkę jak i styl przewodni i 
to już różnie raz zajmie 2 godziny a raz zajmie 4 godziny.

Wywiad z Mayą



Samo wklejanie tekstu to dodatkowe 2 godziny jako że trzeba go 
przeczytać, przerobić jeśli to konieczne i optymalnie ustawić na stronie by jak 
najlepiej się go czytało.
Gdy już to mamy gotowe to musimy zrobić korektę całości i poprawić 
ewentualne błędy co przeważnie zajmuje mi około 20 minut. Gdy magazyn jest 
już gotowy publikujemy go w formacie PDF a następnie umieszczamy na 
naszym serwerze. Stamtąd można go czytać i przeglądać.
Rachela: Forum, gazetka- to jedno, ale tematyka to temat przewodni. ABDL- 
co to jest? Jak byś wytłumaczyła to laikowi? 
Maya:To zależy co chciałby/ chciałaby usłyszeć . Samo ABDL ma już bowiem 
tyle de�nicji że można by śmiało założyć iż każdy ma swoją.Ale tak patrząc ze 
strony technicznej to jest to fetysz, a właściwie zbiór fetyszy polegający na 
zadowoleniu wyznawcy zarówno �zycznie jak i psychicznie . Nie wiele fetyszy 
można tak rozwijać i jest to na pewno spory plus, jako że ABDL jest bardzo 
spersonalizowane. Ktoś kto poszukuje spełnienia erotycznego odnajdzie tu 
znacznie więcej motywów erotycznych i rozwinie swoje horyzonty znacznie 
bardziej niż by się tego spodziewał.Oczywiście poza �zyczną stroną fetyszu jest 
również strona psychologiczna. Czyli krótko mówiąc zagłębianie się w sobie, w 
poszukiwaniu dziecka w nas samych.Jest tylko jedna rzecz którą laik powinien 
wiedzieć na samym początku. To fakt iż ABDL nie ma nic wspólnego z pedo�lią- 
i nie jest to tematem do dyskusji.To jedno i niezmienne prawo.
Rachela: A jak u Ciebie to wszystko się zaczęło?
Maya: Cóż, moja historia z ABDL jako z całym kontentem zaczęła się już oh, 
ładnych kilka lat temu. Lecz dopiero niedawno odkryłam pełną stronę fetyszu i 
jego prawdziwe przeznaczenie. Cała sztuka to pozostać sobą będąc sobą w 
wersji Mini, a to nie łatwe. Myślę że moja historia tak naprawdę jeszcze się nie 
rozpoczęła gdyż mamy dość spore plany i będziemy je realizować jeden po 
drugim.
Rachela: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę 



Roxi: Jak długo jesteś AB/DL, jak wpłynęło to na twoje życie i jak na 
to zareagowali twoi najbliżsi?
Rick: Więc zaczynając od tego, DL jestem od ponad czterech lat, w tym czasie 
wiele się wydarzyło w moim życiu, dostrzegłem iż pieluchy są nie tylko ochroną 
przed zmoczeniem się, ale także dają nam poczucie bezpieczeństwa, miękkości 
oraz pozwalają nam stawać się dzieckiem. Około rok temu zdałem sobie sprawę 
iż tak naprawdę jestem AB, ponieważ lubię ciepło drugiej osoby, jej troskę oraz 
miłość którą mi daje, stałem się bardziej otwarty na różne poglądy oraz jestem 
teraz bardziej tolerancyjny.
Roxi:  Czy o twoim fetyszu wiedzą twoi znajomi jak na to zareagowali, jak im 
nie powiedziałeś to napisz dlaczego?
Rick:  Żaden z moich znajomych nie wie o fetyszu z powodu takiego iż nie 
jestem w stanie zaufać tym osobą dostatecznie aby podzielić się z nimi tą 
informacją.
Roxi: Co skłoniło cię do noszenia pieluch i ssania smoczka?
Rick:  Do ssania smoczka skłoniło mnie ogólnie trochę bezpieczeństwo 
ponieważ, często wykonuje prace przed komputerem, który jak wiemy maja 
wokół siebie pełno kabli, czasami je gryzę. Ogólnie ssanie smoczka mnie 
uspokaja i relaksuje, ale wracając, podczas gryzienia kabli parę razy złapał 
mnie prąd, przez co zacząłem używać smoczka dla własnego bezpieczeństwa 
oraz zniwelowania potrzeby gryzienia. Jeśli zaś chodzi o pieluchy to nie 
pamiętam dokładnego powodu ich noszenia, wiem jedynie tyle iż zacząłem je 
nosić aby uciec od problemów.
Roxi: Co powiedziałeś swoim rodzicom/ Jak im to wytłumaczyłeś?
Rick: Dokładnych swoich słów nie jestem w stanie powtórzyć, ale jestem 
pewien iż wyjaśniłem, że ABDL jest to pewnego rodzaju powrócenie do czasów 
dzieciństwa i staniem się znowu małym dzieckiem, to tak wielkim skrócie.
Roxi: Czy ciężko było ci przyznać się przed samym sobą, że jesteś AB/DL?
Rick:  Przed sobą samym nie wiem czy się przyznawałem ale jestem pewnym iż 
byłem na początku trochę nie świadomy czym właściwie jest AB/DL lecz z 
czasem zrozumiałem i postanowiłem tak kierować swoje życie, aby patrzeć na 
świat jak dziecko.

Wywiad z Rickiem



Roxi:  Jak u ciebie zaczęło się twoje ABDL?
Rick: Abyście mnie dobrze zrozumieli muszę opowiedziedz wam moją historię, 
wyobraźcie sobie chłopaczka, szczupłego i bardzo niskiego jak na swój wiek, 
chodzącego jeszcze do tak zwanej zerówki, w której to była grupka chłopaków, 
którzy dokuczali innym osobą, niestety tra�łem na nich, na początku nie 
reagowałem, zaczęło się od wyzwisk czy też obelg, potem przerodziło się to w 
zabieranie rzeczy osobistych, typu: piórnik, zeszyt, tornister, plecak. 
Reagowałem do pewnego czasu, potem dałem sobie spokój myśląc iż się znudzą, 
jednak myliłem się, osoby te po pewnym czasie zaczęły mnie popychać na co nie 
mogłem im już pozwolić, więc też popchnąłem wtedy jednego z nich, od tamtego 
dnia miałem notoryczne bójki, lecz czterech na jednego, jest bardzo nie uczciwe, 
dla tego nigdy nie miałem szans, oczywiście zwracałem się o pomoc do 
nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, a nawet samego dyrektora, nikt jednak 
nie był w stanie mi pomóc, takie rozmowy działały tak, że miałem tydzień 
spokoju, a następnie powtórka, byłem zastraszany, przez to zacząłem unikać 
kontaktu z ludźmi i powoli odsuwałem się od wszystkich. Po tym czasie 
poszedłem do Gimnazjum gdzie nie dogadywałem się z ludźmi, wtedy byłem 
czasami traktowany jak powietrze lub ośmieszany. Zacząłem powoli się 
załamywać, że zawsze tak będzie, mówiąc rodzicą o swoich problemach byłem 
ignorowany z ich strony, zacząłem szukać pomocy w sieci, wtedy to natra�łem 
na jedno z forów, na którym poznawałem czym jest ABDL, poznałem tam 
bardzo miłą społeczność oraz moją przyjaciółkę, więc myślę iż ABDL u mnie 
zaczęło się od tego że szukałem akceptacji oraz pomocy.



Roxi:  Jak wygląda twój dzień?
Rick: Mój dzień zaczyna się od tego że jestem budzony przez mamę około 
godziny 06 następnie wypijam butelkę z herbatą oraz zjadam jedną kanapkę 
uszykowaną przez mamę potem biorę prysznic oraz ubieram się, zabieram 
plecak już to gotowy plecak do szkoły, ponieważ dzień wcześniej się pakuje, 
dnia w szkole nie muszę opisywać zwyczajny trochę się pouczę, napiszę jakiś 
test coś odpowiem, po powrocie ze szkoły odkładam plecak udaje się pod 
prysznic po nim przebieram się w jakieś luźne ciuchy mam na myśli T-shirt 
często z nadrukiem jakimś patriotycznym lub z kreskówek, jakieś spodnie 
dresowe w nich czuje się najwygodniej, często potem zakładam pieluchę i tutaj 
zależy to już od mojego nastroju czy też obowiązków jeśli ich nie mam 
poświęcam czas na zabawę pluszakiem, samochodzikami czy innymi tego typu 
rzeczami od czasu do czasu przeglądając GG, Skype z telefonu czy ktoś mi 
czegoś nie napisał, nie zlecił lub ktoś z domowników nie poprosił mnie abym coś 
wykonał w domu, jeśli natomiast mam coś do wykonania związanego z 
komputerem wtedy to odpalam laptopa siadam przed nim i wykonuje pracę 
często towarzyszy mi przy tym smoczek powód jego używania podczas pracy 
przy komputerze opisałem powyżej, wyjątkiem tego jest kiedy, nie używam 
smoczka i butelki podczas wykonywanych prac są video-rozmowy. Po takich 
dwóch godzinkach jestem wołany przez mamę na obiad posiłek jak to posiłek 
nic szczególnego po tym czasie wracam spowrotem albo do zabawy czy też do 
pracy. Kiedy nastaje wieczór sprawdzam czy coś mam do nauczenia lub 
odrobienia jeśli tak biorę się za to w pierwszej kolejności potem jeśli znajdzie się 
czas wolny znowu się bawię czy też oglądam kreskówki na laptopie popijać 
butelkę z napojem. Wieczorem przychodzi mój czas snu tutaj zależy od mamy 
czasami jest to godzina 22 lub 23, wtedy jestem usypiany co jest bardzo 
ciekawym temat o którym kiedyś też może powiem, tak wygląda mój zwyczajny 
dzień poza weekendem.
Roxi: Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.



Dzień dobry wszystkim z tej strony wasza Ania ostatnio trochę się 
dowiedzieliście o moim życiu, chciałam was też poinformować że przez pewien 
czas będziemy mogli zadać mi pytania na różne tematy, postaram się 
odpowiedzieć na nie podczas kolejnego naszego spotkania, mój adres e-mail to 
ania@rokosmoko.pl , tym czasem ja muszę zmykać zostawiam was z dalszą 
moją historią.
Zostałam obudzona przez błyskawicę spoglądając widziałam Angele która 
wisiała nad łóżeczkiem patrząc na mnie z uśmiechem, dopiero po chwili zdałam 
sobie sprawę że mam na sobie mokrą pieluchę, starałam się odsunąć jak 
najdalej od Angeli lecz ona skomentowała to jedynie ‘Widzę iż ktoś jest nie w 
humorze’, po czym złapała mnie pod ramię i ruszyła nie zważając na mój strój 
zostałam znowu na siłę włożona do samochodu  i zapięta w tym głupim fotelu, 
nie mogłam już ukrywać dłużej moich nerw zaczęłam krzyczeć:
- Mam tego serdecznie dosyć, Nie możesz mnie cały czas traktować niczym 
małe dziecko jestem dorosłą kobietą! – wykrzyknęłam.
- Mówisz że jesteś dorosła, pomyślmy która dorosła panna musi chodzić do 
przedszkola oraz mieć drzemki – skomentowała Angela.
- To nie jest sprawiedliwe, nienawidzę cię! – krzyknęłam.
- Nie jest sprawiedliwe mówisz a niańczenie ciebie za jedno i tą samą pensje 
oraz wycieranie twojego zasmarkanego nosa to jest, sprawiedliwe prawda? – 
skomentowała Angela.
- Jak nie chcesz się mną opiekować możesz przestać, dla mnie będzie to lepiej 
potra�ę o siebie zadbać – odpowiedziałam, spoglądając na Angele.
Angela nic nie mówiąc zatrzymała samochód, wyjęła mnie z fotelika i 
postawiła na ziemi, zgrubienie między moimi nogami uniemożliwiało mi stanie 
co dopiero chodzenie próbowałam utrzymać równowagę lecz upadłam, 
uderzając się przy tym o chodnik i zdzierając sobie ręce oraz moja pielucha 
zaczęła przeciekać, ból nie był za duży lecz wszystkie emocje się skumulowały 
chciałam uciec stamtąd ile miałam sił lecz wszystko to  było daremne jedynie 
kończyło się ponownym upadkiem, dopiero teraz uświadomiłam sobie że jestem 
zależna od Angeli spoglądałam na nią z łzami kiedy oddalała się ode mnie w 
zastraszającym tępię, krzyknęłam ile miałam sił w płucach:
- Angela! Proszę nie zostawiaj mnie tutaj! - krzyknęłam. 
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Zamknęłam oczy i zaczęłam liczyć iż Angela wróci po mnie, w jednej 
chwili poczułam się bezradna i niechciana, kiedy to poczułam że jestem 
podnoszona i przytulana wiedziałam od razu że to jest Angela kiedy 
otworzyłam oczy zobaczyłam jej twarz mocno się w nią wtuliłam i 
wykrzyczałam „Przepraszam…”.
- Cii, już dobrze, też cię przepraszam nie powinnam tego mówić – 
odpowiedziała Angela w tym czasie
przeniosła mnie do hotelowego pokoju gdzie, ułożyła mnie na łóżku i rozgrzała 
mleko w mikrofalówce. Po krótkiej chwili Angela wróciła z butelką pełną 
ciepłego mleka powoli podała mi ją do ust pijąc butelkę rozmyślałam nad tym 
wszystkim. Angela spoglądała na mnie lecz już nie zimnym wzrokiem a 
łagodnym i ciepłym. Nagle odczułam skutki leżenia na mokrym chodniku oraz 
marznięcia na deszczu, zaczęłam kichać.
Angela spostrzegając się co mi dolega odstawiła butelkę od moich ust, wyjęłam 
z torebki jakieś tabletki powoli wyjęłam jedną i starała się mi ją poddać nie 
wiedziałam jaka jest ta tabletka więc odchyliłam głowę na bok, Angela 
spostrzegając to odstawiła tabletkę na stolik usiadła i zabrała mnie na swoje 
kolana, następnie przytuliła i zaczęła mówić.
- Potrzebujemy szczerej rozmowy aby siebie poznać nawzajem Anna. – 
powiedziała Angela
- Masz rację więc może ty zaczniesz. - odparłam
- Jestem Angela, pracuję jako menadżer do spraw sprzedaży oraz opiekunka dla 
naszych podopiecznych, często jestem surową osobą lecz mam swoje dobre 
strony. – przedstawiła się Angela
- Na przykład? - odparłam
- Odpowiedzialność, wrażliwość, troskliwość. – odpowiedziała Angela.
- Jakoś tego mi nie okazałaś wszystkiego. – skomentowałam.
- Rozumiem, przepraszam postaram naprawić się ten błąd, a ty co tutaj robisz 
powiem szczerze pierwszy raz mamy podopieczną w tym wieku. – zapytała 
Angela.
- Pracuje jako asystentka sprzedaży pomagam tobie sprzedawać produkty jak 
wiesz lecz tra�łam tutaj jako podopieczna przez to iż nie zdałam testu który 
miał potwierdzać moją dojrzałość. – przedstawiłam się.
- Rozumiem, masz nie spotykane imię czy to był przypadek że akurat wybrałaś 
tą �rmę? – zapytała Angela.



- Dostałam tutaj ofertę pracy jako ochroniarz lecz moja rola się zmieniła 
jak widzisz sama do jakby to rzecz „maskotki” �rmy, postanowiłam to zrobić 
aby pomóc mojej mamie ponieważ, ona zaczęła chorować na… – mówiąc te 
słowa nie przeszły mi przez gardło
- Rozumiem nie musisz mówić nic więcej myślę że wystarczy nam wrażeń jak 
na dziś.  – odpowiedziała opiekunka
- Nie jestem śpiąca!  - marudziłam
- Oj, dziecko nie w humorze. – skomentowała Angela, śmiejąc się.
- Um, Angela mogłabyś wiesz co? - zapytałam
- Nie wiem o co chodzi, słoneczko? – powiedziała Zdezorientowana Angela
- Zmienić moją pieluchę bo jak wiesz jest już pełna. – oznajmiłam, klepiąc się po 
swoim kroczu
- Dobrze, połóż się powoli a ja cię przebiorę.
Jak powiedziała Angela tak zrobiłam położyłam się na plecy obserwując Angele 
która sprawnie złapała wszelakiego rodzaju przybory do przewijania i 
rozłożyła na łóżku następnie rozpięłam powoli pieluchę w kroku i przystąpiła 
do czyszczenia była bardzo delikatna i staranna w tym co robiła muszę 
przyznać że powoli zaczęłam odpływać do snu ponieważ ta czynność była 
bardzo relaksująca nie spostrzegając się chwili dłużej już spałam i czekałam co 
może przynieść kolejny dzień.  
        CDN.



Pokoloruj nas a pokarzemy Ci uśmiechniętego Hefalumpa...

Kolorowanki



Pokoloruj Kota w Butach a zabierze Cię do jaskini Skarbów...

Kolorowanki



Labirynty



Labirynty



Mleko Matki - Maya
Czyste życie, czysta wola,
Mleko Matki to nagroda.
Po śniadanku czy obiadku,
Mleczko zawsze dla dzieciątka.
By nam zdrowe, silne rosło,
Chodź tu moje słodkie dziecko.
Utwórz usta, zamknij oczy,
I rozpływaj się w rozkoszy,
A gdy skończysz pierwszą rundę,
Druga czeka na swą kolej.
Pij powoli, pij uważnie.
Nigdy nie wiesz gdy się skończy.

RokoPoezja

Dzieci Nocy - Faust
Ileż czekam, tyleż czasu. 
Na twą twarz pośrodku lasu.
Miałeś tylko iść na spacer,
Lecz porwały Cię na zawsze.

Aniu, wróć któregoś dnia do mnie. 
Aniu, odwiedź mnie we snach 
nocnych.
Aniu, tylko noce pozostały,
Tylko, dni pamięci naszej.

Dzieciństwo- Maya
Czy już zmrok, czy świta na nas.

Czy czas długi jest czy krótki? 
Ile ludzi jest na ziemi? 

Ile pytań, ile ...Ile?



Kolejny numer udało nam się wydać dzięki wam, 
czytelnikom,oraz oczywiście dzięki:
-Maya- Oprawa Merytoryczna i gra�czna oraz artykuły:
#ABDL- Nowe pokolenie  i Płacz dziecka.
- Rick - Opowiadanie oraz artykuły :
Dobranocki, Wakacje DL.
- Duszyczka - Artykuł :
Dziewczyna vs Chłopak.
- Roxi i Rachela - Wywiady.
-Hubercik- Artykuł : Świat Pieluszek.
Roxi - Artykuł : W imię miłości.

Jeśli również chcesz pomóc nam w tworzeniu Magazynu, napisz do 
nas na adres  i powiedz co chiałbyś/łabyś zrobić.maya@rokosmoko.pl
Miejsca wystarczy dla każdego. Lecz spiesz się. Numer siódmy już tuż 
tuż...

Pozdrawia cała Ekipa RokoSmoko :)

Wykonali

mailto:maya@rokosmoko.pl



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35

