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W objęciu żelaznego listu, który jest w stanie od telle portu aż do wykluczeń 

zdarzeń typu ingerencja w czasoprzestrzeń aż do podjęcia … Siódmy Cód 

Świata. 

I bez skrupuł jak zjeb „figaro figo fago” po trupach do celu myśląc, że żądając 

będą straszyć i przemocą… ALBANIA ekskalibur – dostał i… KAD.IN index 

PRIV R.M.Jr – na miejscu. Gang albani? Około – „Kubjakowaty” rezydent TVP 

„C” w budynku BAJ BAJ. Udaje anonejmusa. I tak grabią i grabią a kanał 

transmisji zapchany i co? NIE UMIĄ bo nie są kompetentni i nadal żądają!. A 

na prawde „numer 5 żyje” i że tytanką to MOJA! Najlepsza przyjaciółka a nie 

zaborczość!. 

Ale pomysły to mają – gruby np. podpiętą pod wagę wierze monetarną 

buchnął w całości, 2,3mlnPLN w gotówce.  

Albo jak w teleportowano mi całą farmę Arachny [pająki]  do pokoju! 

Po co – po to żeby uprowadzać o 3trzej na ranem bez komplikacji a nie tam 

ekipa i dettetywi planujący 1 transport w miechu – bo to alternatywa. I żadne 

tam klementynki w głąb-wieskim więzienie – tylko mordengi kompleks jak 

gwałcić to z stylem i w krajobrazie. I tak oto gdzie są dziewczyny? Acha na 

żywo z satelity czyli Davny Jones – utopić szczura lądowego z CB radia 

nazwa – jak patrzę gdy wrzucają do grobli. GLINIARZE i dowodzi omletowa, 

chlebiak na reklamówce skejtuje pod mostem pokazując klamke bo to sabotaż 

industrialny. NaTVN skarze cię pro fabrykat sędziowanych gnomów a Kraśko 

mówi: 

„Napisz tu [masz to edytować] – przy waleniach że to ryby. I jeszcze wiele się 

musi nauczyć [niby do mnie] ten cwel któremu to pokarze.” 

Ale pięknie takie wypchane konta  !!! Bardzo bogaci = 0sumienia.  

I to Baze RODO non stop nie dość że kopia u ich wszędzie to wertebrują z 

góry nadół kogo dopaść. Ale nie wiedzą że to JailBait im serwuje kwiecie 

dzieci nasze. Ale fizyka porwań to prosta taktyka TROJAczki – jeden [3pomoc] 

drugi [lab. Glin] a trzeci w akcji – kręcimy film. Apropo czy nadal to aktualne że 

baza podobna pierwotnie wzorem do RODO wart milion dla odnależyciela. Bo 

to obok Radia Vanna i esa biuro za ścianą Figaro Fishin club centrala cyber 

przestępców.  

 

CO JA ROBIĘ? Uzbrajam prototypa WIN. By głupio było na całym osiedlu że 

wszystkich wokół ferrocity garniciary dalej planowali jak mnie zajebać. Bo 



głupio im że coś ich brakuje ale odnośnie sieci i kradzieży danych to są debile. 

Wystarczy spojrzeć na instalację na Bosackiego 42 to od razu mówią albo pan 

elektryk zamknie jape albo wpiernisz drobnie ujmując.  

I Tak się wybijają nawzajem bo to gorączka odkrycia wiersza poleceń ogromny 

wynalazek by po cichu wcisnąć to m…..i. 

Nie wszyscy są źli, stąd nie ma jak obrobić kurie z muzeum diecezjalnego – 

ubić prałata i dalej fikać że to marszałek śląska z kiędzieżyna opolskiego. 

Niech od razu wskrzeszą 50 najgorszych bandytów…Telimen z 200PLN mi w 

szachy pod Wawelem wisi ale jak by inaczej gdy BREJZERS porn z ameryki 

porywa Vinci by kręcić podczas porwania do rekinów z ciałem Ali. I patrzę na 

fajerfox BING Stany – A! tu są dziewczyny maltretowane by porno wały. 

Ect~~~I jeszcze i jeszcze… 

 

Ps: Ta wojna będzie 40 000 lat trwała i skończy się śmiercią Ziemi…” 

- Romero Montague – 

 

Mam Pytanie – to normalne zachowanie jak kopie z 10 mego indexu kłamią 

publikę o stanie rzeczywistym. Bo ostatni dochodzą mnie słuchy o od czasu do 

czasu jebut jak dynamit bum robi przywiązany do kogoś!  

 

Acha I jak już prowadzę tą INQWIZYCJE to nie oczekujcie za wiele odemnie 

że za darmo cokolwiek uczynie głupim wobec tych tak czyniących gnoji.  

Budrzet muj >15tyś/rok wobec 300tyś draniom ale ponoć ta szmata pizda 

Baj*k nie ma obowiązku wobec mego świadczenia pielęgnacyjnego bo ponoć 

w między czasie wyzdrowiałem. Gorzej ma jedynie ten co ma 7pln bo nie 

może mieć bo ponoć pije więc w dodatku takiego mi znajomego objebali z 

kapusty. Jak tu żyć jak się zatrujesz albo co gorsza zatrują cię – diagnoza 

doktorska – masz tu wypij połowe – płynu lugolla! A dalej zróbmy mu 

przymusowe leczenie i kolba chemiczna to psychiatryk na swym Terenie ma 

oddział zakaźny zamknięty z nalepką biohazzard, bo to niby eksperymentowali 

z HIV ale co tam – wycieczka psycholi codziennie obok w tym burdelowniku. 

„Chodź opowiem Ci bajeczkę .. Nie lubię kopać w ziemi! …” 

- Gal Anonim - 

 

„Przypisy z Internetu są nieautoryzowane prawnie – pospólstwo” 


