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Od czego by tu zacząć ? Może na początek wyjawię że początkowo projekt RokoSmoko miał być jedynie 
blogiem gdzie wraz z Rickiem mieliśmy publikować swoje przemyślenia, prace artystyczne i pomysły. 
Zgrały się akurat w czasie dwa wydarzenia które zadecydowały o tym że jednak rozszerzymy swoją 
działalność. Po pierwsze inne, już nie istniejące forum a właściwie portal społecznościowy zdobywał 
coraz większy rozgłos i wpadłam na pomysł by wykorzystać ten dość duży ruch wśród społeczności 
ABDL do celów marketingowo- reklamowych. Drugim czynnikiem była chęć Rick’a by się rozwijać 
informatycznie a założenia swojego forum graniczyło wtedy z kresem jego możliwości. 

Muszę przyznać że już samo wykupienie domeny i serweru na którym cały projekt ,,stoi” było dla nas 
niejako problemem z racji niesamowitego pecha bo właśnie wtedy nasz dzisiejszy usługodawca robił 
konserwację  a tuż po niej nastała przerwa świąteczna. Byliśmy na skraju załamania nerwowego gdy z 
tygodnia na tydzień nasz projekt stał w miejscu. Udało nam się dzięki wytrwałości dopracować stronę 
główną projektu na poziomie podstawowym i przewidujemy dalsze zmiany. Jako że forum wzorowane 
było na innych pod względem wizualnym i operacyjnym postanowiliśmy skorzystać z gotowego wzorca i 
ręcznie zmieniać każdy szczegół który wymagał przeróbki a trochę tego było. Jednak udało nam się dzięki 
wzajemnej i genialnie dopracowanej współpracy osiągnąć nasz cel. Forum zostało otwarte. 

Jako że ludzie od zawsze poszukują nowości to pierwsi użytkownicy zarejestrowali się do nas już 
pierwszego dnia i ponownie byliśmy zaskoczeni faktem naszego małego zwycięstwa. 
Dni mijały a wraz z dniami przybywało do nas coraz to więcej nowych użytkowników i tak w pierwszym 
miesiącu przybyło do nas około 50 - 70 użytkowników. Szybko jednak zorientowaliśmy się że to nie ilość 
użytkowników jest ważna a to czy się udzielają.  Zaczęliśmy więc oczyszczać forum z jak my to nazywamy 
,, Pustych Kont” i musieliśmy wprowadzić pewne prawa i obowiązki, czyli regulamin. 

Gdy forum tak sobie zaczęło już żyć swoim życiem doszliśmy do wniosku że musimy drastycznie zmienić 
swoje nastawienie bo inaczej czeka nas upadek. Komercyjna postawa która miała nam zapewniać nowych 
użytkowników zaczęła przynosić nam straty ponieważ ludzie mimo iż dali się przekonać nie będą 
wiecznie czekali na to aż coś się zacznie dziać. Wprowadziliśmy demokrację i staliśmy się otwarci na 
wszelkie propozycje od naszych użytkowników co dało nam dość dużą satysfakcję oraz świadomość że 
użytkownik jest częścią forum i musi mieć możliwość proponowania zmian w strukturze forum.  Już dziś 
można oglądać na forum wiele pomysłów naszych użytkowników urzeczywistnionych.Minęły raptem 
dwa miesiące i mamy pełną świadomość tego że jeszcze sporo pracy przed nami ale mamy nadzieję że nasi 
użytkownicy będą nas w tym wspierali i razem stworzymy coś czego dziś na forach brakuję, stworzymy 
wspólnotę. 



Roko-Mowa 
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Niezwykła praca

Wyobraźcie sobie świat taki jak nasz tyle że przerysowany w którym wiek nie jest określany przez 
miano lat czy też doświadczenia życiowego a test inteligencji, wiem nie potra�cie sobie pewnie 
tego wyobrazić ja też nie potra�łam do pewnego czasu.

Cześć jestem Ania i mam trzydzieści lat, opowiem wam moją historię. Zaczęło się to dwa lata 
temu gdy przyjechałam do miasteczka Fluffy Bird czyt.('Puchowy Ptaszek') w celu zgłoszenia się 
do pracy jako stróż nocny w fabryce. Było to małe miasteczko liczące zaledwie trzystu 
mieszkańców, położone na północny wschód. Przybyłam do niego wczesnym rankiem kiedy to 
jeszcze słońce stykało się z horyzontem na linii. Wychodząc z autobusu spostrzegłam wielki napis 
„Fluffy Bird Pampered” czyt.('Puchowy Ptaszek Rozpieszczeń'), idąc jego w kierunku 
zauważyłam budkę strażniczą gdzie musiałam się udać. Podchodząc powoli pod budkę 
uśmiechnęłam się w stronę strażnika który z ponurym wzrokiem spojrzał na mnie i zapytał:

- Czego pani tutaj szuka?
- Dzień dobry, jestem Ania, przyjechałam w sprawie ogłoszenia i mam się zgłosić do nie jakiego 
Ronalda. - wyciągnęłam dłoń w jego stronę.
- Darujmy sobie te uprzejmości, do pana Ronalda w takim razie zapraszam - powiedział strażnik, 
podnosząc szlaban i mierząc mnie zimnym wzrokiem.
- Dziękuje. - odpowiedziałam.

Idąc w kierunku fabryki widziałam coraz to więcej ochroniarzy oraz pracowników ubranych w 
fartuchy laboratoryjne. Łapiąc za zardzewiałą klamkę od drzwi weszłam do środka pomieszczenia, 
które było w zimnych kolorach a su�t wyglądał na niedomalowany. Idąc tym pomieszczeniem 
czytałam różne tabliczki :  „Pomieszczenie służbowe”, „Pomieszczenie socjalne”, „Wyroby 
sztuczne”, „Zakaz wstępu”, „Wyjście ewakuacyjne”. Przechodząc długim korytarzem na jego 
końcu zauważyłam 'Menadżer do spraw rekrutacyjnych: Inż. Ronald'. Wzięłam głęboki oddech i 
otworzyłam drzwi pokoju wchodząc do niego. Po wejściu natychmiast ujrzałam duże dębowe 
biurko, wiszące na całej ścianie dyplomy, na podłodze zauważyłam duży pluszowy dywan a na 
fotelu siedział mężczyzna. Bez oporów wyciągnęłam  do niego rękę mówiąc:

Odc.1 
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- Dzień dobry, pan Ronald?
- Dzień dobry pani, Ronald Burns miło mi panią poznać pani Anno. - powiedział łapiąc moją 
dłoń i lekko ją całując spojrzał mi głęboko w oczy.
- Mnie również, skąd pan zna moje imię nie przedstawiłam się panu? - na moich policzkach 
pojawiły się rumieńce.
- Rozumiem że wie pani że ta praca wymaga nerwów ze stali oraz przede wszystkim dyscypliny? - 
zapytał naciskając swoim akcentem na słowo 'dyscyplina'.
- Oczywiście, jestem zwarta i gotowa do działań! - wykrzyknęłam.
- Dobrze za nim jednak panią przyjmę muszę wiedzieć coś o pani, czy ukończyła pani test 
dojrzałości?
- Jeśli chodzi o maturę mam ją za sobą już dawno proszę pana.

Ronald podszedł do szafki wyciągając z niej kartkę oraz stoper, usiadł na fotelu kładąc je obok 
siebie spojrzał na mnie,  westchnął:
- Dobrze, widzę iż pani nie wykonywała jeszcze testu tak więc proszę panią o wypełnienie 
sumiennie tego testu, ma pani na to godzinę.

Spojrzałam na kartkę która leżała na biurku przysunęłam ją w swoją stronę, złapałam za długopis 
z kubka i zaczęłam powoli wypełniać test. Zadania nie były proste chociaż pytania banalne trzeba 
było odpowiedzieć na to jak zachowamy się w danej sytuacji, co należy powiedzieć w danym 
miejscu, jak należy się do kogo i kiedy zwracać. Godzina mijała nie ubłaganie kiedy byłam przy 
połowie testu Ronald oznajmił:

- Koniec, po proszę panią o test.
- Ale ja jeszcze nie skończyłam! - powiedziałam, dopisując coraz szybciej odpowiedź na pytanie.

Mężczyzna zabrał kartkę i spojrzał na nią czytając moje odpowiedzi wzdychał oraz kiwał głową z 
niesmakiem.Kiedy odłożył test na biurko spojrzał na mnie następnie znowu na kartkę wyciągnął z 
kubka czerwony długopis którym wykonał koło na środku testu i napisał „1!”. Następnie 
przesunął kartkę w moją stronę. Widząc narysowany kształt i liczbę przekłam ślinę i westchnęłam 
wypuszczając ciężko powietrze po czym powiedziałam:
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- Jak to możliwe, przecież napisałam to wszystko dobrze, po za tym te pytania są trudne!          - 
Droga pani to nie ja ustalam pytania egzaminu lecz komisja, prawda jest taka że nie zaliczyła pani 
testu. – mówiąc to wskazał na ‘1!’ na teście.
- Przecież to są jakieś kpiny! Pisałam test który nie ma nic wspólnego z moją pracą! - 
wykrzyczałam ile sił w płucach, przy tym uderzając w stół.
- Po co te nerwy, będzie mogła pani powtórzyć test. – mówił mężczyzna.
- Kiedy, będą mogła go powtórzyć? – zapytałam zaciekawiona.
- Oczywiście po szkoleniu, tam wszystko pani omówią oraz powiedzą. – Ciągnął mężczyzna
Spojrzałam na niego następnie jeszcze raz na test i ze smutkiem odparłam: 
- W porządku a ile będzie trwało to szkolenie? 
- Może potrwać dwa tygodnie, rok, dwa lata, zależy od osoby. – powiedział Ronald.
- Rok! Nie mam nawet tyle czasu, muszę znaleźć pracę do końca tygodnia w przeciwnym razie. – 
zamilkłam.
- „W przeciwnym razie” co? – zapytał z zaciekawieniem ale mnie głos się już załamał. 

CDN… 



Rodem z Piaskownicy
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Felieton pt. Kilka słów o ABDL.
Jak to jest być jednocześnie dużym a zarazem małym, to dość kłopotliwa kwestia w nawet 
najprostszym rozumowaniu. Czy jest to możliwe mieć jednocześnie te 25 lat doświadczenia a 
zarazem 2 latka? Czy da się odkryć w sobie dziecko? Mówi się, że każdy ma w sobie dziecko, tylko 
trzeba je odnaleźć, ale to jest prostsze niż można byłoby to sobie wyobrazić. Czym właściwie ABDL 
jest? Trzeba byłoby się dogłębnie zastanowić, czy to kolejny skrót jakiejś szalonej kapeli metalowej, 
a może to jakiś nowy dopalacz... O tak, to na pewno dopalacz bo tak dziwnie brzmi i z niczym się to 
nie może skojarzyć. Zapytałbym na ulicy kogokolwiek szanowny Panie czym jest ABDL? Proszek 
do prania ? Niestety nie, nie wygrywa pan bonu na zakupy. Dobrze zostawmy tych 
niewtajemniczonych w te nasze ściśle tajne kręgi. Postanowiłem to sprawdzić i to już wiele lat temu 
czym jest ten owiany tajemnicą skrót, a żeby było ciekawiej sprawdziłem to na własnym tyłku. Tak to 
ma wiele wspólnego z tym tyłkiem.

Te 4 litery pisane dużą literą mogą wywołać ciarki na plecach i nie tylko legenda głosi, że włosy stają 
dęba aczkolwiek nie udało mi się tego potwierdzić ani odnaleźć osoby, która by tego doświadczyła. 
Jakże ten wymowny ABDL rzuca się w oczy, a oznacza on następującą kombinację słów Adult Baby 
Diapers Love. Każdy z nas na swój sposób czuje się poliglotą i językami biegle włada jeden po 
angielsku drugi jeszcze w czymś innym a trzeci to w ogóle zna jakieś kosmiczne dialekty. Tutaj 
wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jestem taki okrutny aby pisać do 
węgiersku i będę kontynuować w języku dla nas najbardziej zrozumiałym, czyli chyba polskim. 
Burza mózgów ustaje i pojawia się myśl.O ludzie, jak to dziecko, jak to pielucha co jak ? A właśnie, 
że tak to wszystko co może przyjść do głowy to dosłownie być dzieckiem. Czy to chodzi o takiego 
nastolatka, który biega jeszcze z pampersem na pupie, a wszystko możliwe. Chyba nikogo nie dziwi 
jak w Anglii 6 letnie dziecko zasuwa do szkoły z pampersem. Pomyśleli miłośnicy pieluszek, 
urodziłem się za późno, 20 lat aż 20 albo tylko 20. A mogło być tak pięknie. Kim jest dziecko? 
Większość powie nieznośny wyrostek, który biega po podwórku i nikt nie wie jakim cudem takie 
dziecko potra� wykrztusić z siebie cała gamę różnych dźwięków od poranka aż po samą noc. Sam się 
zastanawiam jak to jest możliwe, ale to nie o takie dziecko chodzi.Dziecko to uosobienie dobroci, 
delikatności  i takie tam czyli wszystko co małe jest fajne(słodkie  dopóki nie dorośnie gotowe 
wykrzyczeć swojego niezadowolenia).
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Tak jak już było powiedziane na początku sam to sprawdziłem na własnej pupie i uczucie dziecięcej 
pieluszki jest mi doskonale znane. Kto nie zna tego dziwnego uczucia gdy idziesz i czujesz  jak 
niewygodne majtki wgryzają mi się tam z tyłu, idziesz i myślisz, nie, mam dość! Dyskretnie chcesz 
wsadzić rękę w spodnie poprawić, ale nie! Przecież tu jest blisko 50 osób wokół co sobie pomyślą, że 
walczę ze swoim potworem? Wezmą mnie za maniaka erotycznego i będą robić podchody aby mnie 
odnaleźć o nie nie nie. Nic z tego idziesz dalej i myślisz, że z tyłu walczy stado potworów. Osoby, które 
czują ten klimat mają problem rozwiązany, nic nie gryzie ani z tyłu ani z przodu, szybka akcja spodnie 
w dół do tego pewien skomplikowany zabieg, aby rzepy były zapięte względem różnorakich obliczeń 
czy to ciągów, aby przetrwało najbliższe godziny. Podobnie jest z odczuciem, spróbuj wejść do 
pierwszego lepszego marketu i udaj się na dział pieluchy gdzie oczom rozpościera się widok dziesiątek 
pampersów i znów ta burza mózgów. Wezmę dla dzieci,to nikogo nie zdziwi a jak weźmiesz dla 
dorosłych setki wrednych głodnych oczu pozbawionych resztek sumienia Cię zje.Wycofujesz się bo 
jeszcze widzisz, że idzie kolega lub koleżanka. Zobaczy i uprzejmie doniesie, a jak doniesie to na złość 
zaraz całe miasto wie a potem to już ląd spalony wyjeżdżam w Bieszczady tam mnie nie znajdą. Wróć, 
w Bieszczadach nie ma pampersów, zostają liście i sznurek. Ostatnia operacja, idziesz do apteki kupić 
na sztuki, ale i to wybierzesz aptekę oddaloną o pół długości miasta, aby potencjalnie znów nikt Cię nie 
namierzył.
Super dotarłeś/aś na miejsce gdzie jest apteka. Nalepka na szybie środki OTC typu pielucho majtki itd 
znów problem patrzysz 3 osoby w kolejce. Pierwsza myśl idęna żywioł czy czekam. Nie, jednak odwagi 
zabrakło, robisz rundkę wokół apteki, pogoda przy tym różna była na pewno część z was  to 
przerabiała. Znów przeprowadzasz w głowie analizą 3 osoby wyszły, ruszasz do boju aż bieżnik się 
ściera w podeszwach. Kolejna starsza pani przypomina się wykład o klasycznym polskim wulgaryzmie 
z YT robisz kolejną rundkę wokół apteki, przejeżdżająca obok Straż Miejska zaczyna mieć Cię na 
oku,co tu robisz ? Jest to jedna z setek możliwych historii, które miały miejsce. Zakup potrzebnych 
akcesoriów to tylko ułamek tych trudności. Ile miłośników pieluszek tyle jeszcze ciekawych historii z 
samym już noszeniem. Praktycznie każdej nocy przerabiam jedną historię. Cicho wszędzie, głucho 
wszędzie, ale przede wszystkim ciemno. Niczym najemnik super jednostki opracowujesz taktykę 
operacja szafka wyciągamy pampersa. Już go trzymasz w ręce słyszysz hałas zamierasz, a oczy jak pięć 
złotych myślę szybkie rozpoznanie … to tylko moja paranoja. Wszystko super,  plan wykonany 
zakładam, zostaje ostatni rzep. Patrzę na przedpokój, jakiś cień mignął. Dech zapiera w płucach na 
jednej nodze dyskretnie się wychylam sprawdzić któż to tym razem. Po chwili dedukcji sąsiad szaleje 
pijany na górze, a ja nadal na tej jednej nodze trzymam się drzwi zębami. Wracam za drzwi i kończę 
dzieło. Nareszcie wszystko gra. Reszta pozostanie tajemnicą. A teraz o samych ,,dzieciaczkach” czyli o 
nas samych. Osoby utożsamiające się z pojęciem malucha stają się słodkimi maleństwami, które 
kochają świat i ludzi.
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Pragną się bawić i przyjaźnić się z wieloma osobami tworzą wiele wspaniałych kontaktów, które 
potra�ą przetrwać wiele lat. Tematyka „Dużych dzieci” może wyglądać jak wyłączona grupa 
społeczna, ale wszystko działa w kierunku poznania czym jest otwartość, delikatność czy tolerancja. 
Jeżeli wybuchnie kon�ikt to co jedynie najwyżej o grzechotkę, ale to tylko w ramach zabawy, 
spokojnie tu nie ma agresji. My wszyscy się kochamy. A co może kojarzyć się małym dzieckiem? 
Wieczny krzyk i specy�czny zapach unoszący się wokół tworząc niezapomnianą atmosferę i cytując 
tutaj A.Gizę, który w swoim stand up’ie „aaahhh ale atomówka” , każdy zaznajomiony z tematem 
skojarzy a nawet ponownie obejrzy i przypomni sobie jakie to niespodzianki można ujrzeć tu i tam. 
Sam temat pieluszek i hobby z tym związany jest tak rozległy, że może zabraknąć wyobraźni i 
faktycznie niektóre pomysły pochodzą nie z tego świata. Jeśli czujesz, że chcesz spróbować o czym 
mówię to nie zastanawiaj się, ale zrób to dwa razy lepiej ode mnie i przemyśl każdy krok bo wszystko 
i wszyscy patrzą.



Psotek Robotek
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Kolorowanka dla dziewczynek 

Użyj kredek i wyobraźni aby nadać Zosi kolory.Postaraj się nie
 wyjechać za linię i przede wszystkim dobrej zabawy. 
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Kolorowanka dla dziewczynek 

Użyj kredek i wyobraźni aby nadać Jasminie kolory. Postaraj się 
nie wyjechać za linię i przede wszystkim dobrej zabawy. 
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Kolorowanka dla chłopców

Użyj kredek i wyobraźni aby nadać Zygzak’owi kolory. Postaraj 
się nie wyjechać za linię i przede wszystkim dobrej zabawy. 
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Kolorowanka dla chłopców

Użyj kredek i wyobraźni aby nadać Bob’owi kolory. Postaraj 
się nie wyjechać za linię i przede wszystkim dobrej zabawy. 
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Labirynt dla małych i dużych

Czy znajdziesz swój smoczek w tym labiryncie ? 
Postaraj się nie przekraczać linii . Powodzenia !!
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Labirynt dla małych i dużych

Czy znajdziesz swój smoczek w tym labiryncie ? 
Postaraj się nie przekraczać linii . Powodzenia !!



Pozdrowienia od Czytelników 
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Małe słowa, duży wydźwięk.

Ta Specjalna karta jest przeznaczona do 
wypełnienia i wysłania w postaci zdjęcia  do 
Ekipy Roko-Smoko na e-mail’a.

Od Kogo : 

Dla kogo : 

Treść pozdrowienia :



Wieści od Roko-Ekipy
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Przede wszystkim chcemy wam podziękować.
To dzięki użytkownikom Forum Roko Smoko 
Roko Magazyn mógł się ukazać. 
Podziękowania należą się : 

Gucio’wi za napisanie felietonu pt. 
 Kilka słów o ABDL.

Mayi za gra�czne i stylistyczna przygotowanie
 tego numeru.

Oraz  drodzy czytelnicy że jesteście tu z nami.  Pamiętajcie,Wam
 że jeżeli chcecie by w następnym numerze znalazł się wasz pomysł
 to jedyne co musicie zrobić to napisać do nas maila na ten adres: 
maya-90@wp.pl .

Przygotowała Ekipa Roko-Smoko. 

Rick’owi za napisanie pierwszego odcinka Nowego Opowiadania 
pt. Niezwykła praca 
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