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Kronika wiosennego krytyka.
Czytaj kto co komu i dlaczego .....Przytyka.
Wystarczy czytać co eiobowicze piszą w sprawie gównem
upapranego buta aby pozbyć się największego smuta......A oto !
...
szubrawiec: "Łom sie uśmioł:-)Mówisz Piotrze, że Kaśka to Kwiat na Betonie ni na Skale:-)hahaa...aleś dał z
rana...ciekaw żem reakcji kaśkowego"Bulteriera"
Tuż po wchłonięciu tych wariacji chichotałem jak jasna cholera !
A to dopiero początek !
...
Koriolan: "Jesteśmy kawałkami tego samego Boga. Jesteśmy jednością. Owszem, mamy inne ciała, INNE ego ...
Ale jakie to ma znaczenie ?
Jakie znaczenie ma KTÓREGO psa gówno przyczepiło nam się do buta"
Pytanie uzasadnione i wzbudzające najwyższe zainteresowanie którego psa gówno przykleiłes do buta Koriolana, o
Panie ? Odpowiedz zanim jeszcze będę jadł śniadanie.
...
Piotrwrobel: "Jednego Szubrawca jestem pewien podziwiam go i chetnie bym sie z nim napił. A jak ma zaszyte, to
ja na znak przyjaźnj też się zaszyje"
Na co szubrawiec: z wróblami nie pije bo wiem, ze dziobią w końskim gównie i piją pomyje.
...
_serpico_: Kitek, czemu dalej ubarwiasz ? Nic nie pisał o gwałcie, grupowy sex Ci raptem zaczął przeszkadzać ?
Przedawkowałeś medytację, znaczy wiesz .. ja już wiedziałem że można ,po medytującym Kitku i jego historii
rozmów z aniołem stróżem z którym się na dodatek pokłócił”
Kitek dokonał wiele rzeczy wielkich ale również wielokrotnie w słwnych przepychankach z adwersarzami
równiez wielokrotnie się przewrócił.
...
Kolo: "Pustostan umysłowy. Psychiczna degrengolada"
To opis wszystkiego, co i kiedykolwiek kolo zagada.
...
A tu nagle liwa, czasami martwa czasami żywa takimi słowy się odzywa.
" serpico, szkoda reagować, jak ktoś ma baraniego pierdziocha zamiast mózgu"
Liwa wiele sie po tobie spodziewalem ale nie az takiego bluzgu.
...
Izabela: "@Koriolan: dzięki. to faktycznie tylko szkic. Zgadzam się z Tobą, że może brak w pewnych relacjach
obiektywizmu, ale tego się nie wie w momencie, który jest"
Taka spowiedź niemoralnej kobiety to godzien uwagi, podziwu i osobistej odwagi test.
Jak jest fest to jest fest, i ona jest tam gdzie jest, bo to przecież balanga a nie kościelny chrzest.
...
Hamilton Starszy: "@milord36: przynajmniej mam jakiś mózg. Ilość zer jakie osiagasz swoimi wypocinami to
twój wymiar intelektu."
Historia wymian mózgowych między HS a Lipskim jest prowadzona według starych zasad i bardzo specyﬁcznego
dialektu.
...
setsuna: "Ciekawe, ﬁlozoﬁczne podejście. Ale jeśli staniesz oko w oko z tygrysem i zamkniesz oczy, to nie
znaczy, że tego kotka przed tobą już nie będzie. Ułatwisz mu tylko zadanie."
Te słowa świadczą o pozytywnym zainteresowaniu "pisarza" przyrodą i opieką nad zwierzętami i chęcią
pomocy tygrysowi by zaserwować mu śniadanie.
...
milord36: "@_serpico_: Co cenzurkę chcesz zrobić masz inne poglądy to pisz o swoich. Do tego co wstawiam to
ci kurwa gówno do tego"
Tak, tak w tym stylu rozpoznaje się szlachetny styl .......Lipskiego.
...
Dyl Sowizdrzał: "@Koriolan: sloganujesz jak gimbaza pryszczata ... graba , hehehe utopia jak sztuczny 25 cm
ﬁut z cyberskóry, niby identyko ale big ... a ona woli twojego z pulsującymi zyłami i to krótszego"

Eiobowiczu pomyśl co by ta eioba bez słownictwa kurwio-ﬁutecznego była warta gdyby z autorstwa Dyla została
obdarta ?
...
swistak: "Człowiek generuje wszystkie pola, a skoro Święci lewitowali, chodzili po wodzie, to wspólnym polem dla
wszystkich oddziaływać jest dusza"
Czy to ta sama której jak zagrają Maćkowi leżącemu na desce to sie jeszcze rusza ?
...
Iwona: "Marcinie, fajnie byłoby świadomie zacząć ten proces twórczy z miejsca które opisałeś"
Zanim zaczniesz realizowac ten "proces twórczy" napisz do Marcina list z zapytaniem:
Marcinie, czy juz wszystko twojej zonie o nas opowiedziales ?
...
Henear: "@Koriolan: wyobrażam sobie ciebie w haremie gdzie rozwalony na poduszkach z drinkiem w ręku
napełniasz świadomością piękne grono wyzwolonych kobiet„
Henear, komplikujesz to zagadnienie, bo chyba nie wiesz, że Koriolan właśnie takie grono wyzwolonych kobiet
ma na kazde skinienie.
...
seta1212: "'Beksińscy - portret podwójny' Małgorzaty Grzebałkowskiej - absolutnie konieczna lektura o tych
genialnych ale totalnie pokręconych ludiach"
Seta, jako poeta, ma prawo wyłączności na pokręcone i intelektulnie bezdennie glębokie frazy,
ale dla ludu małego potrzeba kogoś kto zbliży im te w kosmicznej wysokości lecące wyrazy.
...
Kronikę zakończono w sabat dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca czwartego roku siedemnastego.
PS przelane, jak z pustego w próżne, z głowy Zakrawarskiego.
DS....do miłego !
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