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MINUSKI
List do kochanych (-!) czerwonych minusków eiobowych
Kochani Minuskowicze.
Nie wiem, co kieruje Wami, że tak bardzo lubicie oceniać wypowiedź kogoś minusowo. Czy to jest sympatia do
koloru czerwonego, czy to jest zawiść z powodu tego, że ktoś jest wyżej od Was w rankingu autorów, czy to jest
nieprzemyślana złośliwość, czy to jest głupota, czy… (dopowiedzcie sobie sami)
Jestem autorką, która ani nie rywalizuje o miejsce na eiobowej liście najpopularniejszych autorów, ani nie obraża
nikogo w swoich komentarzach, ani nie ubliża nikomu i po prostu nie potraﬁę zrozumieć, dlaczego ktoś bawi się
moim kosztem, minusując osoby podpisane pod moim artykułem, albo nawet minusując moje wypowiedzi
skierowane do kogoś – wypowiedzi często w kontekście zwykłej koleżeńskiej rozmowy.
Zrozumiałabym, gdybym napisała artykuł obrażający czyjeś uczucia religijne, albo poglądy polityczne i ktoś
wkurzony na to, co napisałam, chciałby się odegrać, ale kiedy piszę niewinny artykuł na przykład o pisarzu, to
chyba nikogo tym nie obrażam, ani nie wkurzam. Jak kogoś ten temat nie interesuje, to niech go po prostu nie
czyta.
Jest wolność słowa? JEST!
Sama czytam bardzo dużo artykułów na eiobie, i często komentuję – JEŻELI MAM COŚ DO POWIEDZENIA, a jeżeli
uważam, że nie mam zdania, to po prostu albo głosuję na artykuł nic nie pisząc, albo nie głosuję (jeżeli mi się treść
artykułu nie podoba).
Jeżeli Drodzy Minusowicze coś Wam się nie podoba, to dlaczego tego nie napiszecie, tylko bezimiennie
(anonimowo, jak tchórze) minusujecie wypowiedzi ludzi, których nawet nie znacie, albo ludzi, którzy, w swoim
komentarzu nie napisali nic złego, obraźliwego, głupiego.
Co z tego macie, że minusujecie? Zabawę? Satysfakcję?
Czy Admin, nie może wyłapywać takich chronicznych minusowiczów? Chyba ma jakiś wgląd w aktywność na tym
serwisie.
Świadoma, że naraziłam się Wam, i tym samym ściągnęłam na siebie kolejną chęć minusowania wszystkiego,
pozdrawiam Was bardzo serdecznie.
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