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Tarantella !
Jest możlie pokonanie taranelli jej własną bronią !
Tarantella Poecilotheria metallica Parrung.
.....
Groźna Tarantella (trujący pająk) zaatakował Adama Jezierskiego!
Spieszę więc z pomocą
Zakladając, że jeszcze nie jest zapóźno.
Tarantella ukryta tu pod pseudonimem Hamilton osacza Jezierskiego, aby go obezwładnić
uspokojającym pytaniem ""Przepraszam, a evergreeny są godne zaufania""
a którego celm jest podejście Adama i zadanie mu ukąszenie śmiertelnego
...
Art Adama traktuje o politece historyczno-naukowej w mediach
wiec pytanie o zaufanie do eveergrinów to tylko próba odwrócenia uwagi od obecności
Tarrantelli która liczy, że Jezierski zajmie się szukaniem odpowiedzi na fejk pytanie
a w tym czasie trujący pająk wsączy dawkę trucizny w jego miekkie zwoje.
Jest możlie pokonanie taranelli jej własną bronią ! A oto metoda !
Wielką pomocą będzie jej ogromna tępota intelektualna.
Czego namacalnym dowodem jest fakt ze jest niepismienna.
...
A oto kilka dowodow na jej próby pisania:
a) "zjad smacna grohufka s hlepkiem"...
b): pszepiswal te sfoje 'sracze' raz z podtitul a raz bez podtitul to w nastepna rankink Kostki bejesz na czecim mijsc
zara za
c): tysiace listuf i mauiluf dostawawam od cztelnkuf byś jescze kilknasce razy pszepizdał te sfoje sracze z
podtitulem i bez podtitula.
...
Tępota intelektualna pająka jest właściwą metodą przy pomocy ktorej Adam da Tarantelli "po łbie"!
Podobnie jak tarantella chciała uśpić czujność Adama tak teraz Adam może uśpić i odwrócic uwagę
pająka porzez zadnie do wykonania czynności natury intelektuanej.
Mianowicie odpowiedzieć -pytaniem na pytanie- odnośnie evergreenów, pisząc:
...
Dear Ham (eventualnie hammer)
Zanim odpowiem ci na twoje pytanie odnośnie evergreenow pragnę poinforować cię,
że pojęcie "Evergreen" ma ogromnie wielorakie znaczenie.
Domyślam sie, ze ty jako Tarantella kontynuowałeś swoją dzialalność w Italii lub ewentualnie w krajach
katolickich tzn. tam gdzie dotarla i panuje wiara katolicka, i między innymi w Polsce.
Słowo -evergreen- jest w użyciu w innej części kontynentu o nazwie Europa i w jedny
z tych krajow o nazwie Wielka Brytania która nazywna się rowniez Anglia.
W tym kraju słowo evergreen jest okreslane jako -derogativ...
A derogativ jest składnikiem z dwóch angielskich słów czasownika -ever- co znaczy -–
-zawszeoraz przymiotnika -green- co oznacza zielony:
A więc evergreenem mozna nazwac wielka ilosc rzeczy jak: wiecznie zielone drzewa,
krzakii wlasciwe wiekszość wszystkiego co jest zielone.
...
Evergreen nie ma dokładnego określenia w czasie "ever" to tylko gra słów.
Mozesz więc określić zielone liście rzodkiewki, pomidorów, tarniny, ostu, glonów
i wiele wiele innych jako evergreen.
...
Adam, w czasie kiedy to piszesz i dasz hamowi do czytania to obserwuj go !
Zobaczysz, że w czasie czytania zaczyna byc ociążały.
Intelektualny wysiłek męczy go !
To jest chwila na którą czekasz, dla pewności zanuć kołysankę !
Aaa Aaa kotki dwa szaro-bure oby dwa !

Obserwuj, czy Tarantella przymyka oczy !!!!
...
To jest ta chwila na ktora czekasz„ weź do ręki, uprzenio przygotowany przedmiot
jak: but, patelnia, łopata, i inne podobne i walnij terantellę ile sił w ręce.
Dla wzmocnienia ręki możesz poćwiczyć hantle, bo to może znaczyc “być albo nie być”
To jest twardy skorupiak i aby go "rozparcelowć" musisz włożyć w to cały twój zasób siły.
Powinno się udać.
...
Jeśli się jednak pozbiera to....zwiewaj jak Bolt, zając lub Swoboda.
Na wypadek gdyby ciebie dogonił ?

Rady nie mam, bo tu działa siła wyższa, a z tą kontaktów nie mam !
Pamietaj, ze jeśli Tarantella nie jest tak bardzo grożna m. v. jak pszczoła to ta, i tu dla ciebie jest zabójcza !
.
Powodzenia ! PS pamietaj ....wal z całej siły..... albo jeszcze mocniej !
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