Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Tygodniowy przegląd wron pospolitych
Wrony ze wszystkich stron...zlatujcie się
W dwódziesto pierwszym marcowo poniedziałkowym serwisie
Barkarz ogłasza swoje zdecydowane o żydach widzimisie.
Żyd to nie artysta, ateista, humanista tylko koncentrat zła i terorysta.
Bez tego żydowskiego parcha świat byłby wspaniały, jak dobry monarcha.
.....
Lewi prawi, jako reprezentant boga, prawdy objawione originalne i nic nie zmienione.
Lewi: „Mariusz Kajstura, Prorocy byli oﬁcjalnymi rzecznikami Boga i publicznie obwieszczali Jego orzeczenia, wyroki
oraz nakazy„.
Lewi, jako dusza wieczna, był i tam i teraz tu, i jeszcze wcześniej niż droga mleczna
Bóg przekazuje mu wszystkie myśli swoje które sam stworzył i te z synem
i duchem swietym we troje
.....
A oto jak brzmi receptura, na apel Lewiego, Mariusza Kajstura.
Mariusz Kajstura: „Lewi mógłbyś sprawdzić w biblii, czy prorocy zaczynali się pojawiać gdy następował występek
władzy i byli zapowiedzią jej upadku„ ??
Lista grzechów pisana przez boga, to mogła być np.kobieta lub jej noga
bo na ich widok w niebie zapadała trwoga.
Bóg umieścił coś innego pomiędzy nogami kobiety i innego jej pana,
a jeszcze inną rzecz u pana plebana.
Pan pleban „miłując„ przez boga dane mu dzieci wyrzucił te boskie teorie na
wysypisko śmieci.
.....
Trebor wyglasza slowa, od wielkiego dzwonu ich wielkość daje mu miejsce wśród wielkich
Panteonu: „Janusz prawda to po prostu pojęcie względne i pisałem to z przymrużeniem oka.
Nikt nie ma wątpliwosci, że dwa plus dwa daje cztery- to jest prawda absolutna.

Reszta prawd zależy od naszych percepcji„
Pisze zmęczony Trebor spiący jednym okiem w czasie nocnego dyżuru tworząc
te złote myśli w hotelowej recepcji.
Treborze, zdradź proszę nam maluczkim i ubogim umysłowo gdzieś ty się nauczył
tych nadludzkich facecji ?
.....
Treborze, kiedy ty objawiasz światu te niezmierzone oceany twojej wiedzy
to my gnuśni, nieudaczni, anonimowi lecz jednak mimo to twoi biedni koledzy
mamy pragnienia swoje, by uszczypnąć nieco tego co mają twego mózgu zwoje,
wiedząc jednak, że w porównaniu z toba to nasze łby zakute są w żelaza zbroje.
.....
Być czy nie być ? Oto jest pytanie rzuca Henear przez siebie stworzone zadanie.
Pić czy nie pić ? Zsiadłe mleko, keﬁr, kawe, wódke, koniak czy whiski na drugie śniadanie
Wyć czy nie wyć ? Pyta siebie alfa samiec na widok myśliwego zanim się z życiem rozstanie.
Jak widzisz twórco ﬁlozoﬁcznych myśli masz powinność wybrać odpowiedź na jedno pytanie.
.....

Nad produkcją środowego środka przeskakuję bezpośrednio bo środowym
producentom zabrakło środków do stworzenia przynajmniej średnich
wpisów bezpośrednich porównując do środowych wpisów poprzednich.
.....
Czytam czwartkowy wpis Janusza Nitkiewicza który poucza odkrywczo:
'Jak założyć stronę internetową ...' szybko i fachowo, bo to teraz jest pestka.
Pomny nauk Nitkiewicza wsadzam pestki dyni, czereśni i tą pestkę śliwkową,
podlewm ją i czekam aż mi da przez Janusza obiecaną stronę internetową.
Mam nadzieję, że Janusz nie jest członkiem PiS-u
i obiecana strona nie podlegnie tej partii prawom bezkompromisu ?
.....
Utarło się, chyba już wiekowe twierdzenie, że piątek ostatniego kwietnia jest wielki-

Nie znam innego powodu tej nazwy niż tej, że Polak w tym dniu opróżnia butelki.
Niektóre wysusza do absolutnego dna, inne opróżnia tylko do połowy.
I od tej wielorakiej mieszanki nabywa on wielkopiątkowego bólu swej głowy.
.....
Nagle wśród powyższych słów wielu, czytam art o pianistycznym Jankielu.
Art traktuje o zdobyciu do pianistycznego raju przepustki pisany reka J Kapustki
.....
„Spróbujmy ogarnąć sytuację nieco z lotu ptaka„ by widzieć muzyka nieboraka ?
Kapustka cytując cyfry i litery kreśli poważnej muzyki los antycznej Himery.
Wśród swoich deliberacji Kapustka ma i nie ma całkowitej racji.
Dane o spadku w salach koncertowych zainteresowanej muzyka publiczności
należy skompletować i złożyc na garb odbiorców technicznej nowoczesności.
Siedząc w domu przy komputerze słucham czego chcę i co serce wybierze.
Kiedy Chopin grał w Paryskich salonach to słuchała go powiedzmy setka ludzi.
Teraz przez internet setka grajacych pianistów tęskne uczucia milionów budzi.
.....
Tygodniowy przegląd zakończono w sabat Marca dwudziestego szóstego roku szesnastego.
PS przelane, jak z pustego w próżne, z głowy Zakrawarskiego.
DS....do miłego !!
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