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Sztuka teatralna napisana przez dwóch uzdolnionych twórców !
Ten Pierwszy to Dyl, a drugi Hamilton !!
Czas zamieszać w eiobowej zupie, bo część widzi ją jako resztki po już dawno zmarłym trupie,
a jeszcze inni mają już to wszystko serdecznie w dupie.
Ilość bezdupnych znacząco zmalała, pewna część z nich tam gdzie pieprz rośnie odleciała.
A gdzie się podziała ta część wspaniała, która tu przed laty arty promowała
Różnie z nimi: część powymierała, część zardzewiała, część zęby sobie na twardych łbach powyłamywała, część się
stała opieszała, część wojnę przegrała więc się poddała.
Pozostała część sra jak zawsze srała, i do końca bedzie srała,
bo srać to jedyne co zasze mogła, chciała i umiała, i tym sie zachwalała, prezentowła
i to na wieki będzie produkowała.
.....
Sranie to czynność nieczysta ale życiowo konieczna i dlatego jak życie... wieczysta.
To sprawia, że sracze pozostaną jako ostatni na eiobie po nasraniu każdemu
z osobna, a w tym mnie i tobie.
Z wielkiej ilości sraczyska zbudują sobie pomnik ku wieczystej chwale na eiobie
.....
Akcja !
Sracz 1-szy: "Zdzisiek, czy naprawdę jesteś aż taki tłuk i debil, że ﬁut opada" ?
.
Paradę rozpoczyna ten któremu takie delikatne frazy dyktuje jego pisarskie powołanie i poetycka swada !
.....
Sracz-2-gi: "@NikodemDyzma: przepraszam, że pytam. A o której uroczystość otwarcia parasola w dupie.?"
.
Otwieranie parasla w dupie odbywa się kilka razy "za dnia" i jest zależne od wielkości kupy w dupie,
ale dokładnej godziny nie mogłem ustalić ani ja ani żadna poradnia.
.....
Sracz 1-szy: "moja terapia odstresowująca miała polegać na całkowitym wyrzuceniu z siebie wszelakiego łajna,
w sumie sam zachodzę w łeb, jak Ci ludzie są ckliwie wrażliwi , hahaha tak mało odporni na krytykę
i chamstwo małego grasującego"
.
Wrażliwość na chamstwo to cecha wrodzona ale ta wrażliwość komplikuje zróżnicowanie chamstwa na: moje,
twoje,
i obcego pochodzenia.
Moje to cecha geniuszy, od obcych to wiedną moje uszy, a twoje to parada chorób od kokluszy
przez trzustkę aż po mózgu zapalenia.
.....
Sracz 1.szy: Gorzej, jak panią odwiedzę, i się okaże że przy kucaniu wiszą duże dyndające się włochate jaja.
.
Wielkie, włochate, dyndające żadnej pani nie przestraszą ! Gorzej będzie kiedy te dyndające okażą się jak na dębie
wiszące żołędzie.
.....
Sracz 2-gi do Sracza 1-szego: "czym innym jednak jest ostra negacja poglądów, a czym innym zwroty typu
'idioto', 'debilu', 'śmierdzielu'
.
Żaden epitet czy invektyw nie wystraszy wiedzy łaknących uczniów mistrza 2-go podobnie jak tych sztuki
pragnących uczniów przy cymbaliście Jankielu.
.....
Sracz 1-szy: do 2-iego: "Ty uważasz, że gówno w papierku będzie bardziej estetyczne ";-)
.
Niezaprzeczalnie tak i nie tylko estetyczne, bo może byc eteryczne, bardziej praktyczne, medyczne, prostatyczne,
niebotyczne (oddane przez mszalnych) bezgraniczne (przy biegunce) farmaceutyczne (laboranci) hipotyczne (przez
frankowiczow)
polityczne (kiedy poparcie maleje) biologiczne (bez nawozów sztucznych) lakoniczne (bez pospiechu, a nawet w

portki)
Ekonomiczne (oszczędne) Ekumeniczne (kolejka do -00-w czasie zboru) Rewizjonistyczne
(po otrzymaniu reparacji od Merkel -tej hojnej) endonomiczne (tylko przez narodowców i tylko w Toruniu)
.....
Sracz 1-szy do 2-ego: Von Sadow z jego ponadprzeciętnym talęnttem ... gdyby zaczął pisać cykle ' debiliady' o
bozi , jak pan Dąbrowski i jak Dąbrowski art. tworząc ze zlepku cytatów z ksiąg Ezechiela , to przez 10 lat ( jak
Dąbrowski) miałby pierdyliardy odsłoń i nawet Ty nie mógłbyś mu dorównać ;-) ((pisownia originalna))
.
Twórczość Sraczy wzbogaca język narodowy w sposób znaczny z zakresu: dziwaczny, pokraczny a nowoslów
jak "debiliardy" "pierdyliardy" dodaje nietylko odoru siarkowodoru ale również międzynarodowego blasku
i splendoru !
.....
Wszelkie podobieństwo pomiędzy Sraczami a osobami występującym na łamach eioby
jest przypadkowe.
Dowodem na to jest fakt, ze Sraczom podobne osoby nie mogłyby istnieć w rzeczywistości.
.....
Śmiech to zdrowie eiobowe Panie i Panowie !
...
Wysracjusze wszelkiej maści łączcie się !!
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