Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

„Miszczowie” komentarzy
Poziom korespondencji wewnętrznej (komentarze) w eioba.pl, zadziwia profesjonalizmem i intelektem
6 osób zdominowało korespondencję wewnętrzną (komentarze) w eioba.pl. Większość komentarzy to
dzieło SerpicoLightVersion (37 procent), 25 procent komentarzy jest autorstwa Hamiltona, 15 procent to
komentarze Adama Jezierskiego, 8 procent to komentarze pokrzywionego, 7 procent to
komentarze zakrawarskiego, 6 procent to komentarze Koriolana, 2 procenty komentarzy to reszta użytkowników
eioby.pl.

SerpicoLightVersion najczęściej koresponduje (pisze komentarze) do: pokrzywionego, Koriolana, zakrawarskiego i
Adama Jezierskiego. Hamilton najczęściej koresponduje z: Adamem Jezierskim, pokrzywionym, zakrawarskim,
Koriolanem. Adam Jeziereeski najczęściej koresponduje z: pokrzywionym, Hamiltonem, zakrawarskim, Januszem
Nitkiewiczem. Pokrzywiony najczęściej koresponduje z: Adamem Jezierskim, SerpicoLightVersion, Hamiltonem i
Seta1212. Zakrawarski najczęściej koresponduje z: Hamiltonem, Adamem Jezierskim i Koriolanem. Koriolan
najczęściej koresponduje z::zakrawarskim, Hamiltonem i SerpicoLightVersion.

Komentarze z natury rzeczy, powinny opisywać (opiniować) twórczość komentowanego, lub być luźną rozmową
pomiędzy komentującymi. W naszym wypadku dwóch z komentujących: SerpicoLightVersion i pokrzywiony,
poprzestaje tylko na komentarzach, pozostali wstawiają swoje teksty do eioby.pl. Jak w rzeczywistości wygląda
korespondencja wewnętrzna (komentarze) pomiędzy komentującymi, zobaczmy sami na poniższych przykładach:

Hamilton: "@Koriolan: ty się nie śmiej z krzywym, tylko najwyżsy czas kupić sobie kagańce. Udowodniłem wam,
że szczekacie 4 razy intensywniej niż średnia przewiduje. Gdybyście jeszcze mieli coś mądrzejszego do
powiedzenia. Ale jesteście największymi producentami ślinotoku w historii eioba." do artykułu Troll ! Co to ? Kto to
?. (3 dni temu)

Hamilton: "@zakrawarski: zapomniałeś o dowcipie 'W srodku....Sadowski.....burek-hamilt ciągnie go za ogon.
Kundelki jotko-gnostyk-serpic .....ujadaja.....jeden/jedna wyje ! Kto ? Pytanie....padnie Sadowski czy się ostoi ?'
Niech awers i inni też umierają ze śmichu jak umisz 'pszypisać' śmiszne cechy ludziom. sorry - Hejterom.I pochwal
się jak dzielnie walczysz z 'hamstfem'." do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (2 dni temu)

pokrzywiony: "@Hamilton: Gdyby za każde świństewko jakie zrobiłeś wypłacono ci jednym splunięciem w twarz to
tak byś wyglądał https://d-pt.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/df/26/ 594e14324c270_o,size,969x565,q,71,h,9677d7.jpg .
Masz mnie przestać zaczepiać, nie życzę sobie tego !" do artykułu Włosy.... (2 dni temu)

SerpicoLightVersion: "@Koriolan: Trzeba było wyzywać i grozić panie odważny, pod imieniem i nazwiskiem, to by
była transparentność. Z jakich powodów ostatnimi osobami które dostały blokady za słownictwo jesteś ty i Krzywy
? Cud ? Admin mało zagląda, ale jak już zaglądnął, dostaliście bloki. Cudem ? " do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?.
(dzień temu)

Hamilton: "@pokrzywiony: ( ewentualnie zlecą badania czyś zdrowy na umyśle ? ). Ha ha ha ha - znasz to z

doświadczenia? Prokurator cię wysłał do Tworek z tymi pierdołami o groźbach. Wiem, bo mi pisał. Napisz prośbę do
admina by dołożył okienko 'Najgłupszy komentarz dnia'. Będziesz miał tu stałą rubrykę i swój kawałek podłogi. Od
rana do wieczora będziesz smędził amatorsko, a w nocy możesz dla odmiany straszyć zawodowo , by inne barany
się tu nie logowały." do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (dzień temu)

Hamilton: "@Koriolan: Ha ha ha - ﬁut z klasą może być obiektem pożądania, a nadęci intelektualnie, duchowo i
moralnie impotenci? Toż to nawet prezerwatywa z was 'śleci' panie Łoś świecony latarką z przeceny. Lem a
szczególnie ta jego pozycja jest adresowana dla ludzi, którzy mają mózgi. " do artykułu Reﬂeksje na temat "Cień
idei" Heneara.. (dzień temu)

Hamilton: "@Adam Jezierski: ha ha ha ha - jak przepiszesz swoje artykuły w komentarzach sto razy przyznam ci
rację. I jak tu ci nie wierzyć, że miałeś samych idiotów nauczycieli. Takie artykuły jakie młodzieży chowanie. Coś im
zrobił, że się tak na tobie zemścili. Dobrze, że ci nie przyszło do głowy przekopiować wszystkich 569 swoich
artykułów w komentarz. " do artykułu Bilans. (dzień temu)

Adam Jezierski: " Cała rodzina Hamiltona była owrzodzona." do artykułu Jak walczyć z populizmen i nowymi
formami autorytaryzmu?. (dzień temu)

pokrzywiony: "@Adam Jezierski: 'Hamiltona w dzieciństwie koń w głowę kopnął w stajni, w której jego dziadek był
stajennym.' To wyjaśnia dlaczego on nie wie gdzie składować odchody i składa je tutaj, pewnie środowisko
własnego gnoju sprawia że czuje się teraz jak u siebie w oborze. Szkoda że stajenny ma to w nosie, ale my mamy
wybór nie musimy spędzać swojego życia w oborze. Pozdawiam Ma ..."do artykułu Włosy.... (dzień temu)

Adam Jezierski: "@pokrzywiony: Myślę, że Hamiltona należy ignorować. Traktować chama jak powietrze." do
artykułu Włosy.... (dzień temu)

SerpicoLightVersion: "@zakrawarski: Czyli rozumiem ustaliliście gremialnie że to już koniec i trolle będą mogły się
wypowiadać, do waszych często gęsto dyrdymał ? A wy razem, będziecie mieć pozamykane ryje ? Piszę ryje,
ponieważ uczę się kultury od was. Czy to się tyczy tylko 'Chamiltona' czy jak sobie tam jeszcze stara pierdoło (
dalej się uczę) złożysz jego nick ?" do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (21 godz. Temu)
Hamilton: "@pokrzywiony: ha ha ha - w pełni podzielam panowie Jezierski i pokrzywiony wasze cenne uwagi.
Dajecie tu niezłe popisy prymitywnego chamstwa. Szczególnie ten drugi z wymienionych, znany eiobowy amant
zwracający się do kobiety - 'Ty pierd..... szmato', a dalej prymitywne i chamskie uwagi na temat seksu ze
zwierzętami. To nie przeszkadza mu kreować się kryształowego i pierwszego bojownika o kulturę ..." do
artykułu Włosy....(18 godz. temu)

SerpicoLightVersion: "@Adam Jezierski: D E B I L " do artykułu Bilans. (16 godz. temu)

Hamilton: "@zakrawarski: ha ha ha ha - oznajmij światu, że ci zazdroszczę twoich sukcesów na eioba i zostałem
trollem. Odrzucam ci artykuły i nie możesz rozwinąć swych literackich skrzydeł. Boże ty naprawdę masz coś nie tak
pod suﬁtem." do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (15 godz. temu)

zakrawarski: "@Hamilton: ''Ja nie mam Alzheimera. '' To ty przeslales mi pozdrowienia od niego, a wiec on ci je
dal ! Z tego juz sie nie wykrecisz ! Te 20 glosow za Ryzego jest warte uznania ! ALE to napisal ten H Starszy, a ty
sie tylko podszyles pod niego ! Czyli znow ...Hamilstwo ! Rada....przepisz 100 razy !!! Moze wrocisz do starej formy
! Odstaw ﬂaszki....wszystkie !!" do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (14 godz. temu)

Hamilton: "@Koriolan: - robisz kardynalny błąd. Szukasz tu na eioba jeleni, a to portal dla ludzi inteligentnych.
Trudno tu o baranów. Ty powineneś działać w bardziej przychylnym środowisku. Polecam knajpy i mordownie.
Wchodzicie z Krzywym. On w zależności czy barman czy barmanka wrzaśnie:'Pierd... na szmato nawet pies cie
du...ć nie chce', a jak za barem chłop to : 'Ty faszysto, mordujący niewinne dzieci'. ..." do artykułu Troll ! Co to ? Kto
to ?. (3 dni temu)

Hamilton: "@pokrzywiony: Stękanie, narzekanie, chamstwo, głupota - oto twój wkład. Jesteś zerem. I dalej
będziesz smędził i udowadniał sobie, że jest inaczej. Pogadajcie sobie z koriolankiem jak zero z zerem. On jest
większy, niech cię weźmie na barana i będziecie udawać ósemkę. Jak znajdziecie trzeciego oświeconego
dostaniecie tytuł Bałwana Roku. " do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (3 dni temu)

pokrzywiony: "@Hamilton: 'jestem faszystą mordującym niewinne dzieci' Przez grzeczność nie zaprzeczę, przecież
z wielkim Hamiltonem nie wypada się spierać. :) Tak sobie powtarzaj, a w końcu w to uwierzysz. Potrzebujesz
psychologa." do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (3 dni temu)

zakrawarski: "@pokrzywiony: ' Potrzebujesz psychologa.' Za późno !" do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (3 dni
temu)
Koriolan: "@Hamilton: he he he ... Ale jesteś ﬁut :-)))) " do artykułu Reﬂeksje na temat "Cień idei" Heneara.. (5
dni temu)

Koriolan: "@zakrawarski: he he he ... Nie przejmuj się ... To stare truposze ... Chcą mieć Dyla za przyjaciela :-)))) .
Niech mają, niedługo tu wróci :-))) Do dupki ... " do artykułu Troll ! Co to ? Kto to ?. (5 dni temu)
Specjalnie, nie zamieściłem tu najbardziej typowych (patrz: obraźliwych) komentarzy, które są niestety
codziennością na eioba.pl. Gdzie te nieodległe czasy, gdy wstawiałem artykuły z serii: Artykuł z komentarzy, czy
Zdzisław z serii: Komentarze, to też dzieła sztuki . A SerpicoLightVersion twierdzi, że to komentarze napędzają
odsłony.
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