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Wstęp
Jest to zapis mojej rozmowy, przeprowadzonej z Walerym Śniadym,
znanym też jako Paweł Zanik, Markus Vilander, Paul Sinner, Accondicionado
Cerebro i Stanisław Klepka.
Każda z tych postaci wzbudza w mikroświecie kontrowersje. Głównie
ze względu na język, którego używa – artykuły publikowane na tworzonych
przez część postaci blogach często zawierają wulgaryzmy czy barwne obelgi
kierowane głównie do postaci zamieszkujących lub powiązanych z Sarmacją.
Sam też w jednej z dyskusji miałem okazję zostać nazwany ścierwem, wywłoką
antyludzką, pizdusiem zarządzającym Planetą Mikronacje.
Celem tej rozmowy była próba zrozumienia, dlaczego właściwie autor
tworzy kolejne postaci, blogi. Co nim kieruje, gdy walczy z postaciami, które
działają w świecie, z którego sam już dawno temu odszedł? Na ile to się udało,
można zobaczyć na następnych stronach.
Zapis w dużej mierze został dokładnie w takiej formie, w jakiej
wymienialiśmy wiadomości. Usunąłem jedynie zauważone przeze mnie błędy,
obelgi kierowane do konkretnych osób, zastępując je informacją, do kogo były
kierowane, a tam gdzie używane jest realne dane Piotra Pawła I de Zaym,
zamieniłem te dane na obecnie używane w mikroświecie.
Rozmowę przeprowadziłem pomiędzy 7 grudnia 2015 r., a 27 stycznia
2016 roku.
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Wywiad
Markus Vilander, Paweł Zanik, Walery Śniady, według niektórych też
Ludwik Bourbon - jakich personaliów powinno się właściwie używać?
Do trzech pierwszych się przyznaję, że to moi aktorzy, ale Ludwik
Bourbon to kompletnie inna postać, a osobę grającą tę postać miałem okazję
osobiście poznać w świecie realnym. Choć wiem, że w świecie mikronacji są
różne jednostki, które lubią się podszywać pod różne postaci i jestem
przekonany, że ktoś udawał Ludwika Bourbona i mówił, że gra ją Markus
Vilander, bo miał w tym pewien interes. Już za czasów OPMu kreowano
rozmowy z moim udziałem, których nie było bądź nigdy nie brałem w nich
udziału. Między innymi odpowiedzialni za to byli ówcześni przedstawicieli
Rotrii i Teutonii. Zresztą, dzisiaj wiadomo, że owe przedstawicielstwo to tak
naprawdę zamaskowana sarma. Przepraszam, że piszę z małej litery, ale sarma
mi się z czterokopytnym stworzeniem kojarzy i dlatego tak, a nie inaczej.
Zatem, aby kojarzyć mnie jako mnie, to powinno się używać tych
pierwszych trzech, ale Szanowny Redaktor powinien pamiętać, że w Królestwie
Wurstlandii byłem zmuszony stworzyć innych aktorów np. Paula Sinnera, który
chyba nawet wziął udział w cyklu debat w Trizondalu i o dziwo nikt go stamtąd
nie zestrzelił. A wie Szanowny Redaktor dlaczego? Bo nie wiedzieli, że to jest
Markus Vilander. No i jest jeszcze Accondicionado Cerebro z La Palmy, który
też się w jakiś tam sposób przysłużył na tamtejszym poletku, ale zmieciono go
z powierzchni ziemi, bo wyburzył v-stadion tamtejszemu dyktatorkowi, który
jest fanatykiem piłki nożnej i wystarczy mu zabrać piłkę, aby kogoś zabił.
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Pojawia się tu już kilka ciekawych wątków, do których chciałbym
wrócić później, ale zacznijmy może chronologicznie. Kiedy i gdzie po raz
pierwszy pojawił się Pan w mikroświecie? Dlaczego w ogóle mikroświat? Ze
swoich początków pamiętam, że bardzo mi się spodobała różnorodność możliwość działania w polityce, kulturze, wiele gazet, które wtedy wychodziły
w Scholandii.
Zaczynałem pierwsze swoje przygody w polityce i ogólnie w v-życiu w
Republice Wirtualnego Świata, a najśmieszniejszym faktem z moich początków
jest to, że na dzień dobry oskarżono mnie i mego realnego brata o multikonto.
Sprawę oczywiście umorzono, bo logowaliśmy się z jednego komputera, ale kto
by pomyślał, że problem multikont aż tak się rozszerzy i zajmą się nim
specjaliści od robienia problemów. Tak czy inaczej, zaczynałem w RWŚ jako
prawnik i pomagałem ludziom się bronić w różnych sprawach sądowych.
Miałem nawet swoją własną kancelarię. Potem byłem tamtejszym
wiceministrem, a potem ministrem edukacji. Następnie premierem i potem
zaczęła się degradacja społeczeństwa, które wykańczało wszystkich po kolei, a
na końcu zostali Ci najbardziej chorzy psychicznie, czyli realna wuefistka,
renowatorka starych mebli, urzędniczka jednego z Urzędów Skarbowych, syn
wysoko postawionego policjanta i inni, których znać nie warto.
Do mikroświata, w sensie do mikronacji, wprowadził mnie imiennik
Redaktora. Mam na myśli Ludwika Bourbona. On już działał w mikroświecie
wcześniej i pokazał mi jego arkana. Razem postanowiliśmy założyć mikronację
i sprowadzić do niej tych, co jeszcze zbytnio nie zachorowali w tej pieczarze i
tak to się zaczęło.
Dlaczego mikroświat? Cóż, uznałem, że skoro to jest mikroświat, to
spotkam w nim przede wszystkim ludzi, różnych ludzi, i się nie pomyliłem tworzyli go ludzie. Pamiętam jak wkroczyłem do mikroświata i można było
czuć od tych wysoko postawionych osób pewnego rodzaju autorytet,
opanowanie i rozsądek. Byli czasem dęci i nadęci, ale nie mieli problemu z
tłumaczeniem ludziom różnych zagadnień, które ich trapiły, co dzisiaj wydaje
się być czymś złym. Za źle zadane pytanie można dzisiaj stracić v-życie.
Pamiętam te dyskusje między młodymi, w sensie świeżakami, ze starszymi
bywalcami. Wtedy starsi się nie bali rozmów, nawet tych kontrowersyjnych.
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Teraz się ucisza ludzi, niczym Ewa Braun uciszała swoje dzieci, kiedy
wiedziała, że ona wraz z swym mężem zaraz popełnią samobójstwo. Desperacja
puka dziś do ich drzwi i uważają dokładnie tak samo jak Ewa Braun z jej
mężem, że lepiej się zabić w sposób efektywny, skoro nie można było wygrać
w sposób efektywny. Oni nie wierzą, że coś takiego jak porażka istnieje. Oni
uważają tak jak Hitler - albo śmierć albo zwycięstwo. Ja dopuszczam porażkę,
bo to rzecz normalna - raz na wozie, a raz pod, a oni uznają to za słabość, czyli
coś, co należy niwelować i tak im już zostało. Ktoś mi powiedział, że za setnym
razem Ci nie wyjdzie, ale za sto pierwszym wyjdzie i dla tego jednego razu
warto się starać, ale oczywiście te kurwiszony tego nie rozumieją, bo im się pod
ryj podkłada wszystko i nie mają w ogóle okazji zawalczenia o coś... Jedyne, co
oni umieją, to podobna czynność i nawet brzmi podobnie - wystarczy jedną
literkę usunąć - ZWALCZANIE. Pomijam ich słabe charakterki zdolne do
poddawania się, kiedy jest za gorącą albo za zimno i proszenia mamci o kolejną
pięciozłotówkę, bo poprzednią wydali na watę cukrową i na kolejną ich nie
stać.
Zatem, jam był i jest w mikroświecie dla ludzi i nieludzi.
Skąd wynikała tamta degradacja społeczeństwa w RWŚ? Zastanawia
mnie też, czy te wszystkie osoby same podawały swoje realne zajęcia?
Mikronacja założona z Ludwikiem Bourbonem to była Wurstlandia, czy
chodzi o Republikę Wiecznego Świtu? Chronologia wydarzeń sugeruje mi
pierwsze, ale wolę się upewnić. Czy słowa o źle zadanym pytaniu odnoszą się
do jakiejś konkretnej sytuacji, w której Pan uczestniczył?
Ludzie zaczynają sypać nawet rozmiarami członków na czatach i innych
stworach zbliżonych do irców. To jest rzecz oczywista, ponieważ ludzie
zamknięci na czacie uważają, że są sami i nikt ich nie podgląda. Jak Szanowny
Pan Redaktor pewnie zauważył, tylko dlatego Karolinka z sarmy 1 wraz ze
swoją watahą wygłodniałych wilków cenią sobie tak bardzo irca czy tam ircy,
bo mogą się tam obnażać wśród swoich, a dostanie się do owego środowiska
nieswoich warunkuje wyalienowanie. Oni nie są w ogóle świadomi, że się
obnażają i alienują innych, a jak ktoś opublikuje ich zdjęcia z publicznej
platformy, jaką jest irc, to wtedy robią wielkie halo, za które w dupę walą.
1

Karolina von Lichtenstein (przyp. red.)
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Potem zaczyna się kampania, że mamy mało ludzi na forum, bo jak sobie
porobią dobrze na ircu, to te swoje wygłodniałe mordy wykładają i narzekają, a
taka wybitna postać jak Karolina [inwektywa w kierunku Karoliny von
Lichtenstein] jeszcze potrafi artykulikiem jakimś strzelić, aby koledzy z
dreamlandu zaczęli tańczyć w jej rytmie. Obecny królik Dreamlandu lata za
marcheweczką rzuconą od Karolinki, że aż miło popatrzeć. :)
Tak Panie Redaktorze - ludzie siedzący na czatach sami podają takie
informacje, że Panu by kłaki na głowie stanęły, więc dlatego jestem
przeciwnikiem wszelakich czatów i innych podobnych irców, bo to
demoralizuje ludzi, co prowadzi do poważnej choroby psychicznej. Zatem
nawiązując do Pana pytania skąd się wzięła degradacja społeczeństwa, to ja nie
mam żadnych wątpliwości, że wynika ona z jawnej prostytucji na czacie. Niech
pan spróbuje odciągnąć ujeżdżającego samca psa od suki - upierdzieli Pana w
rękę. To jest pewien rodzaj uzależnienia, które sprowadza społeczeństwo, a
raczej jednostki wchodzące w społeczeństwo do parteru i powstaje tak zwana
bezradność tych zdrowych jednostek, które mogą się tylko przypatrywać jak
koledzy i koleżanki zanurzają się po pachy w gównie. Jako, że ja nie lubię
patrzeć, tylko zasypywać ich jeszcze bardziej gównem, które sami stworzyli, to
dlatego mnie tak bardzo nienawidzą, a ja mam z tego niebywałą frajdę. :)
Ponadto, tacy ludzie jak Piotr Paweł I vel Kościuch, Maciej Kamiński i
inne wypierdki z sarmy używali bądź używają realnych danych w świecie
mikronacji, co już stanowi chorobę psychiczną. Czemu Pan, Panie Redaktorze,
nie używa swego realnego imienia i nazwiska w mikroświecie? Wie Pan
dlaczego? Bo jest Pan normalny pod tym względem.
Co do drugiego pytania, to Republikę Wiecznego Świtu założył 53 van
Scharfschuetze. Obecnie się udziela w Trizondalu. Ludwik Bourbon był
współzałożycielem Królestwa Wurstlandii razem z Markusem Vilanderem.
Co do tej metafory ze "źle zadanym pytaniem", to chodziło mi o to, że w
mikronacjach zostały wypracowane uwarunkowania, w których trzeba uważać
jak się zdaje pytanie, jakich słów się używa oraz trzeba nawet pamiętać o znaku
zapytania, aby wypierdek czytający dany wywód danego osobnika mógł się
domyślić, że to pytanie jest... Panie Redaktorze, niech mi Pan wierzy, ale
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niektórzy są tak cofnięci w rozwoju w tej sarmie, że niektórzy by nawet z
obrazka nie zrozumieli o co biega. Oni tylko kumają czaczę, jak Karolcia im
przebiegnie przed oczyma. Wtedy wiedzą, że żyją. Niech Pan zobaczy ostatnią
wiadomość Karolinki w Sarmacji - ona im pokazuje jak witać nowo
przybyłych, a potem im pokazuje jak się należy zwracać do jaśnie oświeconej
Karolinki, a jak się nie podporządkują, to pokazuje swoim pieskom, jak należy
zabijać. To jest chore i mnie to bawi, a ich to wkurza, że ja się śmieję, bo
powinienem im współczuć, a najlepiej odejść w niebyt by nie słyszeli mego
śmiechu. :D
Cieszy mnie, że opisuje Pan tak kwieciście swoje poglądy, ale
inwektywy opisujące inne osoby będą zastępowane informacją, że tu była
inwektywa i wobec kogo była kierowana. Z "obecnym królikiem
Dreamlandu" chodzi, jak rozumiem z kontekstu wypowiedzi, o Jacquesa de
Brolle? Jeśli tak, to on jeszcze królem nie jest, choć niedawno został
ogłoszony następcą tronu. Dla Ludwika Bourbona nie był to pierwszy kraj,
który rozwijał - kojarzę choćby Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy. Czy
można powiedzieć, że Bourbon był dla Pana pewnego rodzaju mentorem?
Panie redaktorze, to był inwement skierowany w osobę mieszającą
bigos, ale oczywiście rozumiem ową cenzurę względem tej rozczochranej
zołzy. Kto by chciał ją oglądać - ja na pewno nie.
Mówiąc o obecnym króliku dreamlandu mam na myśli obecnego
monarchę, [inwektywy w kierunku Marcina Mikołaja – w momencie rozmowy
Marcin Mikołaj był jeszcze królem Dreamlandu]. Jeżeli chodzi o Jego Mościa
de Brolle, to mogą go nawet mianować spłuczką od sedesu i będzie mnie to tyle
obchodzić, co spłukane przez niego gówno.
Ludwik Bourbon nie był dla mnie mentorem. Nie znałem w ogóle jego
pierwszych tworów mikronacyjnych. Zresztą, takie osoby jak ja się nie uczą na
tym, co ktoś mi podstawi pod twarz. Ja się uczę na swoich błędach i musiałbym
być idiotą, abym wierzył na słowo takiemu Piotrowi Pawłowi I, Kamińskiemu
czy innym Adasiom von Hallerom. Znam ich papiery, znam ich reakcje, więc
wiem, że w mikroświecie ludziom się nie wierzy, a jak jeszcze się
uzewnętrzniają w sposób ohydny dla mnie, to się te jednostki po prostu kwituje
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śmiechem, a Ci, co im przytakują i jednocześnie klaskają kolanami, to tak
zwani mlaskacze.
Dwa razy w wypowiedziach pojawił się już wątek łączenia swoich
realnych danych z wirtualnymi. Wspominał Pan osoby, które zaczynały w
mikroświecie pod swoimi realnymi danymi. Rozmawiałem ostatnio o tym ze
znajomym, który w mikroświecie też istniał pod realnymi personaliami.
Oprócz oczywiście młodego wieku w momencie zaczynania z mikronacjami
(to dość częste zjawisko), wspomniał też o tym, że nie każdy ma coś do ukrycia
- jeśli dana osoba chce po prostu być sobą w wirtualnym świecie i nie wstydzi
się tego, że może to kiedyś zostać znalezione, dlaczego miałaby chować swoje
dane? Choć jestem w mikronacjach pod wirtualnymi danymi, nie jest trudno
dotrzeć do moich realnych personaliów. Dlaczego właściwie z Pana
perspektywy jest to złe?
Bardzo ciekawe pytanie. Szczerze powiedziawszy, to każdy podejmując
jakąś decyzję musi się liczyć z jej konsekwencjami. Ja, na przykład, już się
pogodziłem z tym, że za wiedzę, którą posiadam, mogę w każdej chwili stracić
życie. Załóżmy, że jakiś młodociany szczyl włazi do mikroświata ze swoimi
realnymi danymi osobowymi i stara się angażować w v-życie. Jest to
nieuniknione, że po pewnym czasie będzie chciał wydobyć od tych
znickowanych postaci realne dane, bo po prostu będzie się głupio czuł, że
występuje z realnymi danymi, a wszyscy przed nim udają kogoś. Ten proces
odkrywania kart dzieje się już na szeroką skalę i stanowi poważny problem
personalny, co przekłada się na działalność w mikroświecie. Ludzie pokazują
swoje realne karty, bo dążą do zrównania dwóch światów. Tylko lewicowe
ideologie polityczne dążą do wymieszania nieba i piekła. To samo się dzieje ze
światem realnym i wirtualnym. Ponadto, jak się zna historię takiego
[inwektywa w kierunku Piotra Pawła I] czy innych lewicowych gnoi
zabawiających się w mikroświat, to jest się wtedy przekonanym, że dąży się do
nieświadomego upolitycznienia ludności w taki sposób, aby owe jednostki
myślały, że świat mikronacji jest ściśle połączony ze światem realnym, czyli ma
być zabawa integracyjna lecząca kompleksy większości mikroświatowej i w
moim skromnym mniemaniu łączenie dokonań i wizerunku postaci wirtualnej z
postacią realną jest niesmaczne, odrażające i warunkuje poważne choroby
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psychiczne, czego mamy przykład oglądać w Sarmacji, Dreamlandzie, La
Palmie... ech... nie chce mi się wymieniać - mikroświat jest dla chorych
psychicznie ludzi, którzy nie potrafią odróżnić postaci wymyślonej z postacią
realną, tylko dlatego, że kiedyś się spotkali w świecie realnym i kontynuują tę
znajomość w świecie mikronacji będąc jednocześnie tak bezczelnym i
zarozumiałym, że zaczynają kreować w swoich mikronacjach prawa
wynikające z realnego prawa o jakiejś ochronie wizerunku, ochronie mienia,
ochronie dobrych obyczajów, ochronie czasowników w zdaniu, ochronie
rzeczowników prawidłowo odmienionych przez przypadki, ochronie języków
poukrywanych w zwojach mózgowych poszczególnych postaci zabawiających
się w mikronacje, ochronie dzieci z niedowładem mózgu bądź ochrona gejów i
lesbijek, których prawa są zawsze łamane niczym złoczyńca łamany na kole.
Choć z drugiej strony, te całe ujawnianie realnych danych osobowych
czy tam łatwość ich zdobycia stanowi pewien znak dla mnie, że owe osobniki z
łatwością oddają to, co prywatne na tacę, a potem narzekają, że ktoś ma podane
owe danie w restauracji z tej samej tacy, na którą swoją daninę władowali. Tak
sobie chadzałem do tych restauracyji i zamawiałem od góry do dołu te ich
dania, które tak pieczołowicie rekomendowali. Nie ukrywam, że zapłaciłem za
wszystkie dania i na końcu powiedzieli, żebym spadał, bo im zjadłem wszystkie
towary w restauracjach, które mieli. Nie mieli czym karmić gości, to musieli
wymyślić wymówkę, że ktoś im te żarcie zjadł. No padło na mnie, że to ja
jestem ten zły, który wyżera im dania, które oni podają, a ja za nie płacę. Otóż,
zapłaciłem, a oni mi wypłacili w ten sposób, że się mnie wyrzuca z restauracji,
poszczególnych restauracji, tylko dlatego, że zjadłem danie przez daną
restaurację podawane. Wystarczyło powiedzieć, że dane danie mi nie smakuje i
już zaczęli rzucać we mnie tępymi nożami z kuchni. Był Pan redaktor w takiej
restauracji, gdzie rzucali w Pana nożami z kuchni, kiedy uznał Pan, że potrawa
jest przepalona bądź w zupie pływa prezerwatywa? Ja byłem i to w niejednej. :)
A najzabawniejsze jest to, że ludziom się nudzą postacie wymyślone i Ci
bardziej ciekawscy sięgają do postaci realnych, aby się lepiej poznać. Zatem te
ich szlaki godowe są dosyć niebezpieczne dla mnie, bo nie przywykłem do
znania i rozmawiania z istotami kobiecymi z penisami na wierzchu i istotami
męskimi z cipami na wierzchu. Te cipy i gdzieniegdzie pluskwy to chyba jakiś
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weterynarz im przypiął, bo nikt inny by się chyba nie podjął tego. Choć różni
ludzie i pochodni ludzi łażą po ulicach. Te pochodne, to takie pochodnie, aby
wszystkim kuźwa jasno i kolorowo było. Proszę pamiętać, że oni z piekła lezą,
to muszą sobie ścieżkę, którą zaraz wciągną nosem, oświetlać. Takie przekupy
Belzebuba, który na bramie piekieł pilnuje właściwego przepływu. Te przekupy
go zagadują, a do żywych ludzi włażą trupy nie dość, że z nieświeżym
oddechem, to jeszcze trudniące się w różnych i straszliwych czynnościach, o
których już zapomniano, bo się ćpa, praca i się śpi, a oni ich zarżną we śnie, bo
tak im wygodnie. Zatem moje postaci sobie słodko śpią w celach czy tam
grobach, a te całe drobnoustrojstwo może mi, człowiekowi zdrowemu i
umiejącemu się zabezpieczać, skoczyć. Z pozdrowieniami dla niestety
nieżyjącego już Pana profesora Bechampa, a nie dla jakiegoś paranoika
Ludwika Pasteura, któremu pokłony składa jakieś 90% mikroświata. :)
Z jednej strony mówi Pan o tym, że łączenie wizerunku i dokonań
realnych z wirtualnymi jest niesmaczne, z drugiej strony sam używa Pan w
swoich artykułach fragmentów takich udostępnionych danych innych osób zdjęć, zebranych informacji. Rozumiem po części, że po prostu dlatego, że są
dostępne. Czy to się jednak Panu nieco nie gryzie? Dlaczego właściwie Pan to
robi? Często też w Pana wypowiedziach występuje tematyka chorób
psychicznych. Wydaje się, że bardzo interesuje Pana ten temat w odniesieniu
do mikroświata.
Nie wiem czy Pan Redaktor jeszcze pamięta, ale to nie ja zacząłem tę
wojnę na wyniszczenie postaci wirtualnych, tylko niejaki Pan Piotr de Zaym,
wielu sarmatów w niego zapatrzonych oraz inne środowiska sarmatopodobne
bądź RWŚ-podobne. Na przykład, Pan Kryspin von Lichtenstein, były
Sekretarz OPM - prowadził kampanię reklamową swojej wirtualnej postaci
przy użyciu swego realnego zdjęcia. Ponadto, udostępniał po kryjomu swoje
zdjęcia w negliżu... Piotr de Zaym, były sekretarz OPM robił podobnie
pokazują swój realny ryj całemu mikroświatu, a teraz mówi, że to nie on albo
każe wprowadzać specjalne prawo stwierdzające, że jego realny ryj w
mikroświecie nigdy nie występował. Ostatnia kłótnia obecnego monarchy
Dreamlandu, de Brolle, w Kurierze z tym siwym dziadem de Zaymem dobitnie
potwierdza fakt, że owe towarzystwo przy Kościuchu działające dąży do
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zakłamania rzeczywistości, w której v-żyją. To jest mechanizm propagandowy,
Szanowny Redaktorze, aby leczyć kompleksy lewicy, bachorów
rozpieszczanych nadmiernie w świecie realnym przez bezmyślnych rodziców,
szkoły, do których chadzają. Obecnie w świecie mikronacji mamy do czynienia
z coraz większym ścierwem, ściekami wydobywającymi się z rur
kanalizacyjnych i to jest obrzydliwe, co pozwala coraz mniejszej garstce osób
na zabawy w tych ich kuwetach.
Proszę pamiętać, że przy każdym procesie produkcyjnym zawsze
powstają pewnego rodzaju ubytki, a taki Piotr Paweł, Kryspin von Lichtenstein,
Maciej Kamiński, Karolina von Lichtenstein i inni są produktem ubocznym z
produkcji, którą oni sami zaplanowali nie będąc tego w ogóle świadomym i
która trwa do dzisiaj. Niech Pan sobie wyobrazi, że chcemy pokroić jabłka w
równe słupki, ale najpierw musimy zdjąć z tego jabłka skórkę. Owa skórka jest
ubytkiem w procesie produkcji słupków z jabłka i co gorsza owa skórka pragnie
decydować o grubości i długości owych słupków, czyli owe skórki zaczynają
postępować w sposób irracjonalny. Zresztą, jabłko w świecie mikronacji
odgrywa zasadniczą rolę - jest to owoc zakazany, który oni uwielbiają, bo jest
zakazany, a najlepsze jest to, że przyjmują rolę biblijnego gada, który każe im
te jabłko sprzedawać na dosyć szeroką skalę i uczą pewnego rodzaju
dostosowywania się do prawideł głoszonych przez tak zwaną górę, ale na opak.
Skoro mikroświat jest pewnego rodzaju odbiciem świata realnego, to skoro w
świecie realnym następuje przełożenie wartości odwrotne w świecie
wirtualnym, to mamy do czynienia z teorią gier.
Jednostka A reprezentuje pogląd x w świecie R, a jak się jednostka A
dostanie do świata W, to zaczyna wydzielać z siebie pogląd b np. pod wpływem
jakiejś masy. Tacy Wandejczycy czy Ciprofloksjanie korzystają z tego wzoru w
sposób mistrzowski, a taka Karolina von Lichtenstein wyznaje wzór 1:1, czyli
R=W, co jest niebezpieczne, bo zakłada mieszanie dwóch światów. Dlatego
wolałbym uprawiać politykę z takim Radzieckim (nie mówię, że wspólną, bo
się w wielu rzeczach nie zgadzamy), ale on ma zdrowe podejście do polityki
wirtualnej i ogólnie do v-życia. Reszta ludu zamieszana w mikroświat jest
wzorowana na pokoleniu karolinowym, czyli tak zwanym pustogłowym. Czy
wie Szanowny Redaktor, że taka Karolinka udostępniła w sieci nawet swój
10

pokój, w którym sypia i przetrzymuje swoje prywatne rzeczy? Nawet się
szczyciła z tego, że jej pokój jest teraz różowy. Niech mi Szanowny Pan
Redaktor powie, dlaczego ja mam traktować tę [inwektywa w kierunku
Karoliny von Lichtenstein] poważnie?
Co do tego gryzienia, to powiem Panu wprost - to oni zaczynają gryźć,
jak ujawnię coś, co oni już sami ujawnili. To jest tylko prowokacja z mojej
strony, Panie Redaktorze, żeby pokazać z jak pustym ścierwem mam do
czynienia i do czego oni są w stanie się posunąć. Doczekałem się wyburzenia
OPMu jako instytucji, ale nie doczekałem się pomoru jednostek w OPMie
zakochanych, które do dzisiaj sobie kreują v-świat tak chory i obrzydliwy, że są
w stanie się zdublować czy potroić, aby myśl opeemowska była wciąż w mocy.
Niech mi Pan Redaktor wierzy - z Kościuchem nie ma żartów. On zasługuje na
kulkę w łeb ode mnie, a te jego pieski wokół niego latające też się nadają do
odstrzału. Mam na myśli oczywiście taką Karolinkę, która leczy swoje
kompleksy ochroną innych. Marietta della Veronese to samo robiła w La
Palmie, więc spotkała się z moją ostrą reakcją, a tamtejsza ciota w postaci
dyktatorka uznała, że obrażam całe społeczeństwo palmowe. Rozumie to Pan
Redaktor? Obraziłem dosadnie jedną osobę, a postawiono mi zarzut, że
obrażam całe społeczeństwo... Stąd moje powiązania świata mikronacji ze
światem psychiatrii, bo taki de Zaym ma rzeczywiste problemy psychiatryczne
i każe mi się, zdrowemu człowiekowi, traktować go normalnie... Już to
powiedziałem - niech spierdalają ode mnie Ci, co swą wolę chcą mi narzucać.
Niech Szanowny Redaktor pokaże mi jakąkolwiek moją wypowiedź nakazującą
komuś zrobienie czegoś albo dostosowanie się do czegoś lub kogoś, aby móc
coś zrobić... To są komuniści, naziści i socjaliści zebrani razem! I owe
społeczeństwo zrobi wszystko, abym ja się nazywał tak samo jak oni! Po moim
trupie, kurwy!
Dlatego moja twórczość jest zbliżona do komunistyczno-nazistowskiej
tj. wyciągania realnych danych i ich odpowiedniej obróbki. Jestem zmuszony,
proszę Pana, bo tak mnie wkurwiają te ścierwa, że mam ochotę ich rozjebać!!!
Dwie rzeczy mnie w tym wszystkim zastanawiają. Jedno - stosowanie
metod, jak sam Pan mówi, zbliżonych do komunistycznych / nazistowskich. Z
jednej strony po drugiej stronie widzi Pan nazistów, komunistów, socjalistów.
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Jednocześnie używa Pan podobnych metod.
Druga rzecz - po co właściwie cała ta krucjata? Z mojej perspektywy
mikroświat to tylko zbiór paru mniej lub bardziej izolujących się społeczności
- w zasadzie hobby jak każde inne, ktoś lubi wieczorem złożyć sobie samolot,
pobiegać, ktoś inny napisać ustawę albo wiersz. Mam wrażenie, że Pan
traktuje to dużo bardziej serio.
Cóż, krucjata, jak to Pan zgrabnie nazwał, nie jest krucjatą. Owa
wojenka prowadzi do samowyniszczenia się społeczności maści dla mnie
obrzydliwej. To oni rzucili mi rękawicę przed tym jak się dowiedzieli, że
Królestwo Wurstlandii zaczęło istnieć, to ja z chęcią podniosłem te ich
rękawiczki. Co prawda, wiedziałem, że to ludziki niskiego pokroju są, więc
uznałem to za świetną zabawę. Potem trochę podrośli i jednocześnie wyostrzyli
swe poglądy.
Panie Redaktorze, wie Pan, co mnie wkurza najbardziej? Że oni tworząc
te swoje ustawki blokują innych w swych czynach i uznali to za swoje hobby.
Ja się czymś takim po prostu brzydzę i bym lał po mordzie tych zwyrodnialców.
Zdaję sobie sprawę, że walczę z wiatrakami tak naprawdę i nic nie zmienię.
Choć ja uważam, że coś się zmieniło i to dosyć drastycznie się zmieniło stosunek do ludzi, a raczej do prawa, które dotyczy ludzi jest wysoce
chorobliwe i zaraźliwe oparte na niebezpiecznych zaburzeniach psychicznych
wynikających z ideologii, na które Pan się powołał i do których ja się także
odwołuje walcząc z pewną maścią. Zresztą, ja już nie walczę, bo mnie już
v-zastrzelili i cieszę się z tego względu, a oni są z tego dumni.
To jest ciekawe, że naziści oraz komuniści udają debili w tym, że jak
ktoś używa ich metod, to uznają tego kogoś za nazistę i komunistę, a oni są tak
bardzo zakompleksieni w tych swoich zasadach, że są w stanie zaprzeczyć bądź
zagrozić mi w sposób realny, że tymi nazistami czy tam komunistami nie są. A
najlepsze jest to, jak żądają, aby ktoś przestał ich tak nazywać, bo się wstydzą
tego miana albo się po prostu boją, że ich kariera zostanie zrujnowana.
Oczywiście, są też tacy, co są dumni z tego miana i gromada
stalinowko-nazistowska trzyma się mocno razem i działa niczym środek
uzależniający.
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Po prostu mam w dupie ich chore ego i oni mają dokładnie ten sam
stosunek do mnie. To jest świetny sposób, aby się uodpornić od tych najbardziej
szkodliwych mas. Ponadto, można poobserwować jak trują zdrowe jednostki,
jak nimi manipulują, co im wmawiają, za co ich karzą, jakie są ich uzasadnienia
do wyroków, co się dzieje po tych wyrokach, dlaczego tworzą takie prawo, a
nie inne, jakie mają tak naprawdę interesy w tym, co robią... Istna skarbnica
wiedzy i za to mnie nienawidzą, że nie mogą zrobić ze mną nic, bo znam ich na
wylot. Sarmaciątka potrafiły się nawet zjednoczyć, aby mnie wyeliminować.
Palmowcy używali prowokacji w postaci pojedynczych jednostek, które
używały metod zniechęcających mnie do v-życia w danej mikronacji tylko
dlatego, bo się nie zgadzali ze mną w sprawach fundamentalnych. I niech Pan
Redaktor mi wierzy bądź nie - osoba socjalistycznie zarażona zawsze się będzie
ze mną nie zgadzać, bo wystarczy, że będę miał, przepraszam za infantylne
użycie języka, spinę z jedną jednostką, a druga widząca tę spinę uzna, że ja
atakuje całe społeczeństwo i to już będzie powód do mego odstrzelenia. Czy
Pan Redaktor ze wszystkimi się zgadza? Bo ja nie i jak mnie ktoś wkurwia, to
to komuś w ryj mówię, a ludzie raczej wolą słodkie kłamstewka tak jak ta
jebana arystokracja pruska czy tam francuska. Jam jest zbyt agresywny dla tych
ciot, siusiumajtków i mlaskaczy. Wystarczy rzucić im argumentem
podważającym ich chorą i absurdalną wyższość wybudowaną na ich
kompleksach i szeroko rozumianym rozpieszczeniu i zaraz uruchamiają
machinę sprawiedliwości społecznej TYLKO DLA NICH SŁUSZNĄ. Obecnie
nie ma żadnych metod obrony przed nimi oprócz ich realnego wyeliminowania.
Dlatego Panie Redaktorze, niech mi Pan wierzy, że jak ja spotkam te
kurewstwo w realnym świecie i nie daj Boże będą jakimiś decydentami w
moich sprawach, to ich chwycę za te ich kłaki na pustym łbie hodowane i ich
będę stopniowo wykręcał łącznie z tymi ich jebanymi rodzinkami z systemu,
który skonstruowali - tak bardzo mnie wkurwiają te społeczności, żywiące się
na cudzej krwawicy. Zresztą, naziści, komuniści i bolszewicy byli uzależnieni
od krwi...więc niech się te kurewstwo nie dziwi, że ktoś dostaje kurwicy jak ich
widzi. :)
Przepraszam za ten mały zwrot akcji w naszym wywiadzie, ale czy ja
mógłbym zadać pytanie Szanownemu Redaktorowi? Jest Wasz Mość
administratorem Planety Mikronacje i forum.mikronacje, zatem czy byłby
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Szanowny Redaktor tak miły i powiedział publicznie, które postaci
mikronacyjne pisały do Was donosy/prośby o usunięcie moich pism z Planety
Mikronacje, a jak się Wasza Ekscelencja czegoś boi, to niech Wasza
Ekscelencja powie, dlaczego się boicie powiedzieć, kto donosił, kto był tak
bardzo niezadowolony z publikacji w moich pismakach oraz kogo się boicie?
Ponadto, jak myśli Wasza Ekscelencja, dlaczego Wasze forum.mikronacji
świeci pustkami? Bo świeci prawda? :)
Blokują innych - rozumiem, że czuje się Pan ograniczany przez
ustawy, które tworzy się w v-państwach. Z tym, że w zasadzie nikt Pana nie
zmusza do mieszkania w konkretnym miejscu - gdy nie ma odpowiedniego,
zawsze można założyć swoje i choćby w Wurstlandii miał Pan w pewnym
momencie sporą kontrolę nad tym.
O, a to w zasadzie ciekawe pytanie. Z Pana perspektywy to donosy, dla
mnie to były sygnały, że przekroczył Pan pewną granicę, z czym się zgadzam.
Już wcześniej informowałem Pana, że tych informacji Panu nie podam. Co
do świecenia pustkami, mam swoje teorie na ten temat, ale chętnie
posłucham, co Pan o tym sądzi. Z tego co zauważyłem, przed banem na forum
dość skutecznie zniechęcił Pan co najmniej jedną osobę do życia w
wirtualnych państwach.
Panie, nie tylko przez ustawy, ale przez psychopatów zamieszkałych na
terytoriach wirtualnych. Zresztą, ja miałem, mam i będę miał wyjebane na te
ich ograniczenia. Tworzą je tylko po to, aby ktoś mógł im wynagrodzić czy tam
zapłacić za ich zakompleksienie. Oczywiście ma Pan rację, że nikt nie zmusza
mnie, ale zachęcają innych do mieszkania w tych zakładach psychiatrycznych
zwanych państwami wirtualnymi, w tych celach i karcerach pilnowanych przez
klawiszy. Przecież to, co oni robią, to jest jawny eksperyment więzienny. Robią
z normalnych ludzi albo więźniów prawa albo klawiszy, które te prawo pilnują.
Potem się zamieniają miejscami i Ci, co byli klawiszami, są więźniami prawa i
tak w koło Macieju. Oni wszyscy są sparaliżowani, a jak się ich rzuci pustą
plastikową butelką, to zaczynają spierdalać. Obecnie owi sparaliżowani uzbroili
się w aparaty obronne w prawie ukryte, które wyeliminują każdego, kto zechce
ich ruszyć czy tam po prostu olać, zignorować. Mnie uczono, że ludzi chorych
psychicznie się ignoruje, a jak zaczynają psychopaci biec w moją stronę, to się
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do nich strzela. Ponadto, jak widzę, że owi psychopaci lecą w stronę zdrowych
jednostek i piorą im mózgi zachęcając do bycia albo klawiszem albo więźniem,
to mi się rzygać chce i mikroświat miał okazję taplać się w moich rzygach na
ich widok wyprodukowanych.
A propos zakładania czegoś swojego, to ja im z chęcią założę kagańce,
bo akurat kupiłem kilka jako prezent dla paru profesorków. :D
Szanowny Panie Mat Max, czasem trzeba przekroczyć granicę, aby
wiedział Pan jak jest naprawdę na danym terytorium. Tylko w demokracjach socjalizowanych tworach - tworzy się jakieś granice, które ustalają porządek dla
pewnego rodzaju ludzi. Owi ludzie chorują i mają z tego frajdę, że są chorzy, bo
ktoś się przecież nimi zajmie. Nie mogę się doczekać czasu, kiedy Ci chorzy i
zakochani w ubezpieczeniach, zabezpieczeniach, nakazach, zakazach,
ograniczeniach zdechną na własnej patelni, a ja im jeszcze zwiększę ogień, aby
się kurwy zjarały szybciej i efektywniej. Oni spłoną w piekle na ziemi i
v-ziemi.
Niech Szanowny Pan już tak nie głaszcze tych beczących i osmarkanych
donosicieli czy tam wysyłających Panu jakieś sygnały. Dla mnie to są
symptomy.
Odnośnie
oświetlania
forum.mikronacje
żaróweczkami
energooszczędnymi, których blask psuje oczy, to po co ludzie mają siedzieć na
dwóch czy nawet pięciu takich samych forach? Chorzy psychicznie wycięli już
całą opozycję z mikroświata i teraz się dziwią, dlaczego nikt nie chce z nimi
rozmawiać. Ponadto, czy Pan jest tego świadomy, że ludzie będący na IRCach
potrafią siedzieć na pięciu bądź nawet sześciu ircach jednocześnie? Tak głodni
są nowych, że rozmieszczają swe dupy w paru miejscach jednocześnie, aby
móc z kimś pogadać. Takiej Karolince, którą Pan Redaktor chroni i się jej
jednocześnie boi, a raczej jej piesków, które ona nasyła na ludzi, nie wystarcza
na przykład IRC w Sarmacji. Ona musi podrasować swoje ego w innych
v-krajach i co ciekawe, to właśnie ona piastuje kontrolę z paroma lewicowymi
gnojami nad platformą komunikacyjną, która nie ma nic wspólnego ze światem
mikronacji. Jest wymysłem ludzi zakompleksionych, aby nauczyć ich
szybszego komunikowania się ze sobą. Oni czują zagrożenie, więc muszą się
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szybko komunikować. A wie Pan Redaktor, co to jest za zagrożenie? Nowi
ludzie - ich się boją najbardziej, ale oni oczywiście pięknie oszukują, że
zapraszają i tak dalej, ale jak się wejdzie do tych ich domostw, to tak naprawdę
nikogo nie ma. Oczywiście, to, że nikogo nie ma, to kolejne złudzenie - oni są,
tylko obserwują w krzaczorach, co Wasz Mość wyczynia i potem się robi małe
zamieszanie w krzaczorach, bo oni debatują, co z daną jednostką zrobić i jak do
niej podejść. Potem zaczyna się debata, czy ona może zostać i przypadkiem nie
zapaskudzi im nowo uchwalonego prawa. Oczywiście nowość tego prawa też
jest iluzją - ale oni w to wierzą, że to, co mamusia im dała, to należy zjeść. To
samo podejście mają do kwestii obywatelskiej - to, co państwo daje, to należy
zjeść, rozkoszować się tym itd. Tego ich nauczyli komuniści i tak będą trwać
dopóki nie zdechną bądź ktoś ich przypadkiem nie rozjedzie na pasach czy tam
celowo spowoduje wypadek, w którym oni zginą na miejscu. I wie Pan co,
Panie Redaktorze, oni już takie wypadki sfingowali i teraz rżną debili, bo to
umieją najlepiej.
Pozdrawiam serdecznie tych, co się zniechęcili do obecnego świata
mikronacji.
Platformą komunikacyjną? Odnosi się tu Pan do swoich tekstów jako
do "rzygów", niektórzy ludzie nazywają też Pana trollem. Czy czuje się Pan
trollem?
Platforma jest łącznikiem obu światów. Ich zabezpieczeniem, aby nikt
nie odkrył, że są w jakimś sensie powiązani w świecie realnym np. poprzez
facebooka i zamiast kreować komunikację postaci wirtualnych tylko na
szczeblu danego v-państwa, to oni kreują coś tak bardzo chorego, że zaczyna
się totalna fiksacja umysłu u nich i zaczynają osądzać nie postaci, ale osoby,
które w realnym świecie te postaci kreują. Oni są wychowani na
terminologiach, do których się dostosowują np. trolling, spam. Oni nie mają
żadnego abstrakcyjnego myślenia - zresztą podobnie jak zwierzęta.
Najgorsze jest to, że zszedłem do ich poziomu i zacząłem tak samo jak
oni opisywać czyny oraz postaci przez nich kreowane w danym państwie jako
rzeczywistych osobników w świecie realnym. Sam Pan był świadkiem do jakiej
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patologii to doprowadziło, że trzeba było zdjąć te moje gazety z Planety 2, bo tak
bardzo to im szkodziło. Wystarczyło postawić ich na miejscu, w którym oni
stawiają innych i zaczęła się wydzielać od nich ogromna niechęć do mnie jako
osoby kreującej różne postaci wirtualne oraz do v-życia, w którym są od
jakiegoś czasu. To był i jest eksperyment, Szanowny Redaktorze, bo byłem
ciekaw, co to jest za kurewstwo, które wymaga tworzenia wirtualnej postaci,
tracenia czasu na te ich v-państewka, a potem zaczynają Szanownego
Redaktora oceniać jako poszczególną osobę w świecie realnym - tak bardzo
ograniczeni umysłowo są. Zresztą, nie chce Panu opisywać pewnej klasy
socjalistycznej na świecie ich otaczającym wychowanej. Mój świat jest poza
światem wirtualnym i realnym. Widzę to, czego nie ma dla mas, ale dla
jednostek to istnieje i wtedy życie/v-życie wydaje się być łatwiejsze, bo nie
muszę obracać się wśród tego mułu otępiałego gloryfikującego jakiś interes
społeczny. Każdy by chciał uzdrawiać społeczności poprzez prawo i inne
duperele, które socjaluchy kochają najbardziej, ale w moim mniemaniu to
danych ludzi psuje, miażdży i zabija.
Czy czuję się trollem? To taki dziwny stwór żyjący sobie w lesie z dala
od społeczności? Nie przepadam za masami, bo one warunkują jednolitość.
Jestem indywidualistą, któremu wiele razy próbowano odbierać wolność,
możliwość decydowania o sobie, więc za żadne skarby nie oddam się jakimś
masom niczym przydrożna kurwa!
Liczba 460 coś redaktorowi mówi? To niech sobie Redaktor wyobrazi,
że te 460 jednostek potrafi decydować o tym, co Wasza Redakcyjna Moc ma
włożyć do ryja, ile za to zapłacić i jak najlepiej się tym obsługiwać. W
mikronacjach mnie się mówiło jak mam używać języka, jak mam pisać, jak
mam coś robić, co mam robić... Ta sama klasa chłystków i niedorajd
życiowych.
Jeżeli Pan redaktor chce mi powiedzieć, że to ja jestem ten zły i mam
spierdalać z tego v-świata, to Szanowny Redaktor nie musi się wysilać mówiąc
mi to, bo ja o tym doskonale wiem. Traktuję ten cały motłoch jako cudowną
rozrywkę skoro oni umieli traktować moje wymyślone postaci jako mnie jako
2

Jest to odniesienie do mojej decyzji o usunięciu “Mikroba Złocistego” z Planety
Mikronacje. http://blog.mikronacje.info/usuniecie-mikroba-zlocistego/
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mnie w świecie realnym, to ja tym kurwom pokażę jaką przyjemność mi
sprawia bawienie się takimi pojebami, a jak jeszcze są umoczeni w pewnej
mazi kleistej, to już w ogóle cała gama tortur na nich czeka. :D
A powiem jeszcze coś redaktorowi na temat tych trolli. Oglądał Wasz
Mość pierwszą część Hobbita? Tam były trolle w lesie przy ognisku. Ukradły
konie tej całej brygadzie zmierzającej do Ereboru, bo były głodne. Najpierw
dwójka krasnoludów z niziołkiem poszła szukać tych skradzionych koni. Trolle
zauważyły, że ktoś im próbuje coś ukraść i zjawili się pozostali z brygady w
celu obrony niziołków. Niestety trolle okazały się silniejsze i zakneblowały usta
prawie całej brygadzie. Potem zjawia się Gandalf Szary i ich zamienia w
kamień.
Widzi redaktor dwie sfery złodziejstwa? Trolle sobie wzięły niewinnie
przypięte konie z lasu. Brygada próbowała wziąć konie trollom. Klasa
mikronacyjna nie potrafi odróżnić tych dwóch sfer. Nie będę mówił szerzej, kto
konstruował ten film i w jakim celu, ale owa tajemnica niech zostanie wśród
jednostek nieulegającym masom.
Czyli, w uproszczeniu, czuje Pan, że w mikronacjach działają te same,
z Pana perspektywy opresyjne mechanizmy, co w świecie realnym?
O jakiej dokładnie platformie Pan mówi?
Chodziło mi jednak mimo wszystko o trolle w znaczeniu trolla
internetowego, to jednak odrobinę inna definicja. Nie tyle staram się
wykurzyć Pana z mikroświata, co zastanawiam się, na co Panu to wszystko.
Póki co rozumiem z tego, co Pan mówi, że głównie dla Pańskiej satysfakcji.
Mechanizmy są te same, tylko, że w mikronacjach działają one znacznie
szybciej i zresztą widać skutki działania tychże mechanizmów. Widać te same
twarze, pomimo tego, że jednostki sobie zmieniły v-personalia i zaczynają
wchodzić na drabinę doniośle wykrzykując, że weszli już na piąty szczebel
drabiny chwaląc się, co z tego szczebla mogą zobaczyć tj. co mogą zrobić. Taki
przykład Asketilka dreamlandzko-sarmackiego - dla niego wejście na dziesiąty
szczebel jest, w moim mniemaniu, postrzegane jako jego pocałunek z Bogiem i
poprzez owy związek ślinowy on zaczyna być wyrocznią dla niższych szczebli
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tj. zaczyna decydować, kto ma prawo żyć, a kto nie. Proszę mi wierzyć, ale oni
nie stanowią żadnej większości (choć za taką się uważają), aby decydować o
czyimś życiu, losie i czynnościach, które dana jednostka potencjalnie może
wykonać. Oni są zwykłą mniejszością, która domaga się swoich praw w
gnębieniu innych poprzez mechanizmy, przeciw którym stanowczo występuję.
Jak już wspomniałem - nie da się przed tym uchronić bez ich zewnętrznej
eliminacji, której się obawiają. Mi naprawdę szkoda czasu i pieniędzy, aby te
ścierwo eliminować, ale odpowiedni ludzie się nimi zajmą, kiedy pokończą te
swoje szkoły, studia czy tam zapiszą się do poszczególnych partii politycznych
w realnym świecie, aby być łatwiejszym celem. Oczywiście owe służby będą
ich eliminować podstępem, ale także w miejscach publicznych, aby
przestraszyć społeczeństwo, że takie jednostki lubujące się w gnębieniu ludzi
zza biurka poprzez wydawanie papierów toaletowych, którymi wszyscy mają
się podcierać jako tradycja narodowa są ewidentnym zagrożeniem i
powtórzeniem aksjomatów politycznych ich ulubieńców - Adolfa Hitlera i
Józefa Stalina. Zresztą, już to mówiłem, że 80% mikroświata, to odrosty
hitlerowskie i stalinowskie. Tak naprawdę to są zjawy, które nie są namacalne,
ale widać je tylko poprzez ich czyny, czyli wspomniane przez redaktora,
mechanizmy opresyjne względem tej potencjalnej większości, która ma ochotę
bądź nie ma ochoty wejść do świata mikronacji. I tak szczerze powiedziawszy,
im się wszystko we łbie popierdoliło - liczbę 1 czytają jako 10 i uznają się za
większość. Schiza pełną parą!
Żeby było łatwiej zrozumieć tę platformę, to proszę sobie wyobrazić, że
to jest pewnego rodzaju szafot, na którym przeprowadza się pewnego rodzaju
egzekucje realnej osoby tworzącej wirtualne postacie, ale nie w sposób
jednoczesny, tylko w sposób sekwencyjny - jedna postać umrze bądź zostanie
skazana, to się pojawia inna z nieco innym v-życiorysem. Oni tego nie
rozumieją, bo ich postaci wirtualne są w 100% utożsamiana z realnymi
postaciami i ich rzeczywistymi relacjami w świecie realnym. Wystarczy jeden
zjazd mikronacyjny, aby jednostki o umysłach dosyć jednolinijnych, czyli świat
wirtualny = nieistniejący świat realny, lubią się oszukiwać i stwarzać
uwarunkowania schizofreniczne, co nie pozwala v-żyć ludziom, którzy chcą się
obracać tylko w świecie wirtualnym. To są desperaci dążący do poznania ludzi
w świecie realnym. Skoro chcą to robić, to niech wypierdalają do realnego
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świata, a jak zaczynają traktować świat wirtualny jako miejsce, gdzie mogą
spotkać ludzi w świecie realnym, to dla mnie są to jednostki popierdolone i nie
warto się z takimi w ogóle zadawać. Ja oczywiście jestem przedstawicielem
świata wirtualnego, a techniki, które używałem na moich blogach to były dosyć
ohydne prowokacje pokazujące w jakim chorym stadium znajduje się
mikroświat.
Panie, zaczyna mnie już wkurwiać te zrównywanie netykiet z v-prawem
danego v-państwa. Albo tworzymy prawo na potrzeby v-rzeczywistości albo dla
potrzeb zgrai cwaniaków, którzy sikają w majty mając od 13 do 40 lat! Chcą
Państwo przejąć nad nimi opiekę, bo rodzice nie mają na nich czasu, to proszę
bardzo, ale twórzcie prawo imienne przypisane pod konkretne jednostki, a nie
nakładacie je względem wszystkich ludzi chcących bawić się w
MIKROŚWIAT. Potem macie pretensje czy tam wygłaszacie wielkie żale, że
poziom dyskusji spadł do poziomu bachorów, gówniarzy i wyrośniętych
siusiumajtków, którymi wiecznie trzeba się zajmować. Jak ktoś postanowi się
śmiać z tego typu ludzi, to już jest wznoszony alarm, że taki 13-latek jak ja bije
35-latka czy nawet 60-latka. To jest chore, Panie redaktorze, że takie
scenariusze tutaj zachodzą. De Zaymowi już napisałem w Bialenii, żeby
przedstawił orzeczenie od psychiatry, że wszelaka krytyka skierowana w jego
stronę wywołuje u niego silne stany psychiczne prowadzące do skoków
samobójczych z Marriotta w Warszawce i wstawił sobie je w podpis, aby tego
typu persony omijać szerokim łukiem. Wie Pan co oni robią w zamian? Oni
tworzą specjalne prawo, aby zrównać wszystkie jednostki w danym v-kraju do
myślenia takiego Kościucha. Zresztą, ten człek potrafił zwołać potężny ruch
opeemowski, który żyje do dzisiaj, tylko się rozsiedli po różnych krajach
Polinu, bo ich siedziba za bardzo ich zdradzała. Obecnie w każdym v-państwie
są wyznawane zasady opeemowskie. Kiedy Markus Vilander tworzył batalie z
tym tworem, to się zaczęło pierwsze ujawnianie tego kurewstwa, które jak
widzę, to wciskam gaz i jadę w ich kierunku. Między innymi za tego typu akcje
Markus Vilander przestał być królem, bo tak zwanemu społeczeństwu
wurstlandzkiemu się to nie podobało. Z czasem wychodziło szydło z worka, no
i tak też cały worek został przeszukany.
To, że sobie coś skomentuję od czasu do czasu, czy tam wejdę czasem
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na któregoś IRCa, to traktuję jako pretekst do wkurwiania tych lewicowych
gnoi, aby zabijali więcej i więcej poprzez tworzenie jeszcze większej ilości
ustaw zabezpieczających te ich chore społeczności. Już prawie utworzyli sejfy,
w których się od środka zamykają. Ja im kibicuje i ich tylko prowokuję, aby
tworzyli jeszcze grubsze ścianki tego sejfu. Ludzie się zorientują, że oni dążą
do zamknięcia się w sejfie i mało kto będzie ich słuchał/czytał. Przyjemnie
będzie posłuchać ten płacz z sejfu, że jest im za ciemno i nikt im żaróweczki
nie zamontował. Potem zrobią sobie głosowanie nad tym, aby ktoś im
żaróweczkę zamontował i będą tak czekać do usranej śmierci na wkręcacza
żarówek, bo ich żarówy energooszczędne ktoś im wykręcił, aby jeszcze
bardziej zaoszczędzić na prądzie. Uśmiech na twarzy sam się buduje. :D
Na początku wywiadu wspominał Pan o podszywaniu się pod Pana w
OPM. Mógłby Pan rozwinąć ten temat?
Zapewne kojarzy Pan popularny komunikator Gadu-Gadu, którego za
czasów RWŚ i Królestwa Wurstlandii używałem do komunikowania się z
różnymi ludźmi. Odkąd Wurstlandia została włączona do OPM, zajęli się moją
skromną osobą pewne osoby z Teutonii, Rotrii i Sarmacji, aby mnie
skompromitować na arenie międzynarodowej i zrobić ze mnie osobę niegodną
zaufania poprzez włamanie się na konto Gadu-Gadu Markusa Vilandera i
wyciągnęli z niego parę rozmów w celu przechwycenia oryginalnych
wypowiedzi przeze mnie napisanych i sfabrykowanie ich w sposób dla siebie
właściwy, aby tak zwany lud myślał, że Markus Vilander i inne moje postaci
mają taki i owaki stosunek do różnych spraw, a tak naprawdę nigdy takiego
stosunku nie miał. Za czasów OPM tworzono nawet fałszywe adresy mailowe
oraz nawet same maile, których treść wymyślano i się podpisywano moim
v-imieniem i nazwiskiem, aby wszyscy myśleli, że ja tak faktycznie uważam.
Niestety, dużo ludzi się nabrało na ową propagandę wyniszczającą moją osobę,
ale to nie dawało mi spokoju i sobie sprawdziłem co za kurwy były w stanie
wykonać tego typu posunięcia... Królestwo Wurstlandii upadło. Zapewne
pamięta Pan moje bardzo ostre słowa na forum.mikronacje dotyczące
Wurstlandii i dlaczego ono upadło. Niech mi Pan wierzy, ale doszedłem do
niezbyt miłych informacji swoimi kanałami i się dowiedziałem, że parę
jednostek z samego Królestwa Wurstlandii współpracowało po kryjomu z tymi
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chłystkami, którzy włamali się na moje konto gadu-gadu za czasów Vilandera,
czyli już wcześniej dokonali pewnego rodzaju zdrady, a dzisiaj uchodzą za
ludzi czystych i bardzo honorowych. Niektórzy ludzie już nie z Wurstlandii
nawet tworzyli dodatkowe konta na Gadu-Gadu robiąc z siebie np. kogoś z
Austro-Węgier czy kogoś z Rotrii tylko po to, aby wyciągnąć rozmowę ze mną
i potem ją przekształcić w sposób dla mnie odrażający, a dla siebie korzystny.
Pamięta Pan sytuację, kiedy wszedłem sobie na sarmackiego IRC
podszywając się pod jednego z asesorów tamtejszego sądu, aby wyciągnąć
informację na temat tego jak sarmaci traktują ludzi? Oni robili tak samo, tylko,
że oni przekształcali informację zdobytą, aby kogoś skompromitować czy tam
doprawić mu/jej rogi. Oni nie znoszą jak ktoś opublikuje oryginalną informację
(niesfabrykowaną), która ich obnaży. Ich kompleksy są tak duże i są tak bardzo
chorzy psychicznie, że reagują na prawdę widzianą moimi oczami w dosyć
dziwny sposób. Oni popadają w stany podobne do tych, co czasem kobieta
popada, kiedy uzna, że musi zrzucić trochę kilogramów, aby być atrakcyjniejszą
dla płci przeciwnej, a wcale tego robić nie musi, bo sylwetkę ciała ma w
porządku. Owe stany budowane są na bazie depresji, pewnego rodzaju
rozpaczy, bojaźni przed samotnością i tak dalej. Przed zakładaniem Wurstlandii,
Ludwik Bourbon mi opowiedział trochę o ludziach ze świata mikronacji i się to
potwierdziło w jakimś stopniu. Jak Pan się dobrze przyjrzy, to Pan zobaczy jak
zrzucają te kilogramy, które ich pogrubiają, a tak naprawdę wcale ich nie
pogrubiają.
Najlepsze jest to, że Ci zakompleksieni, czyli tak naprawdę zakłamani
ludzie wygenerowali w mikroświecie pewną prawidłowość - tylko ich zasady są
najbardziej słuszne i powiem Panu wprost, że owe zasady stanowią dla nich
MYDŁO, którego używają bardzo często, bo są tak brudni i odpychający, że
bez zatkanego nosa klamerką czy tam katarem i zamkniętych oczu, żeby Panu
nie łzawiły od odoru od nich się wydobywającego, się nie przejdzie. Dlatego ja
w nich rzucałem mydłem nie tej produkcji, co trzeba, a oni woleli śmierdzieć i
śmierdzą nadal. Oni wolą mydło z ludzi jak nie powiem kto. :D
No więc co jakiś czas, w odpowiedzi na te krzywdy, które czuje, że Pan
doznał w mikroświecie, tworzy Pan kolejnego bloga, czasem pod nową
postacią typu Walery Śniady, produkuje kolejną serię postów, po czym znika.
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Co właściwie sprawia, że chce się Panu tu jeszcze wracać, jeśli tak bardzo
Pan tych ludzi nienawidzi?
Panie redaktorze, a dlaczego raz na niebie są chmury, a potem ich nie
ma i widzi Pan bezchmurne niebo? Rozumiem, że Pan jest za tym, aby ciągle
było bezchmurne niebo. Otóż, chciałem Panu oznajmić, iż z prawami przyrody
Pan nie wygrasz i Pana koledzy i koleżanki także. Ze mną Waszej bandzie
udało się po części wygrać, bo jesteście na usługach psychopatów i zakleiliście
wszystkie okna w chacie fototapetą z bezchmurnym niebem, bo chmur
burzowych się boicie! Jak mieszkacie w kartonach po butach, to się nie dziwię,
że boicie się jakichkolwiek opadów.
[link do piosenki Ciągle Pada w wykonaniu Czerwonych Gitar] -> a ja
chodzę nie przejmując się ulewą. Pływam w Waszych kroplach zrzucanych z
góry. Przez kałuże przeskakuje i obserwuje przestraszone twarze w oknach
poukrywane. Nie uciekam, bo się nie boję tych opadów. Jestem pewien, że
każdy opad opadnie i wsiąknie w ziemię, a że chodzę po ziemi, w którą
wsiąknęliście, to co mnie to obchodzi? Skoro tak bardzo kochacie gryźć ziemię,
to będę sobie po niej chodził. No chyba, że wstawicie tabliczkę CMENTARZ,
to wtedy pozwolę Wam leżeć w spokoju, ale jak będziecie kreować
cmentarzyska bez tych tabliczek i udawać żywych, kiedy tak naprawdę jesteście
martwi, to będziecie lizać moje podeszwy w tańcu, który zatańczę na waszych
zakłamanych ryjach w piękny deszczowy dzionek.
A propos tych opadów z tych Waszych kominów to, jeżeli sądzicie, że ja
będę zbierał te Wasze opady w miseczkę i próbował sklejać tych wszystkich, co
żeście zajebali, bo nie wpasowywali się w Wasze chore wzorce, to się grubo
mylicie! Żeby Redaktor mnie w pełni zrozumiał - nie pozwolę przerzucić winy
Waszej na mnie, bo wiem, że w tym byliście mistrzami. Podkreślam - byliście.
Teraz Wam to nie wyjdzie i już moja w tym głowa, aby Wasze cmentarzyska
stały się faktycznymi cmentarzyskami. Ten Wasz chory v-świat zostanie zabity
waszymi pięknymi łapami.
Czyli, krótko mówiąc, Pana zdaniem mikroświat umiera i dlatego, że
stworzone zostały wzorce, do których mało kto jest się w stanie wpisać.
Tymczasem nikt tego Pana zdaniem nie zauważa, tak? A tu się nie
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zgodzę. O kryzysie w mikronacjach mówi się niemal od samego początku, jak
w nich byłem, czyli okolic 2005 roku. W zasadzie było to kilka lat po ich
powstaniu, więc w zasadzie jest to stan stały mikroświata.
Nigdzie tego nie powiedziałem, że mikroświat umiera. Ludzie, którzy w
niego wchodzą, są śnięci i pizgnięci w dekiel. Nie mówię, że wszyscy, ale przy
wprowadzeniu zasad z realnego świata np. jakiejś sprawiedliwości społecznej,
to wtedy zaczyna się mówić o tym, że CAŁY MIKROŚWIAT zdycha.
A propos tych wzorców, jak ktoś tworzy wzór, że 2+2*2 jest 8 i każe się
wszystkim do tego podporządkować, to ja przepraszam bardzo, ale nie będę
schodził do tego poziomu prymitywów i tak zwanej klasy gówniarzerii, o której
pisałem tutaj.
Panie, mnie to nie obchodzi, czy ludzie widzą w kolorach czy nie. Mnie
interesuje to, dlaczego zasady stwarzające ten mikroświat czymś stałym są
wciąż propagowane przez pewne kręgi, które Pan Redaktor, jak widać,
reprezentuje. Niech mi Pan powie - jak to jest możliwe, że jest Pan
reprezentantem kryzysu w mikronacjach aż od 2005 roku? Zresztą, pewna
zgraja stanowi już dla mnie katastrofę i nadal trzęsą tą cholerną v-ziemią i
zmuszają ludzi do ciągłej pracy na rzecz swoich małych v-państw. U mnie
ciśnienie krwi w moim ciele nie jest stałe, a co dopiero w mikroświecie, gdzie
tych ciał jest ponad 100! Jak Pan w ogóle śmie mówić w mojej obecności, że
mikroświat jest w krytycznym stanie, kiedy widać w nim jakieś v-życie!
A kto Panu mówił o kryzysie mikroświata? Te same jednostki, które
Panu donosiły, żeby usunąć moje v-gazety z planety, a może ten gang
administratorów z forum.mikronacje?
Więc najwyraźniej nadinterpretowałem Pańskie słowa. O kryzysie
mówię akurat z mojej perspektywy, która chcąc nie chcąc najbardziej dotyczy
Scholandii, w której już wtedy wspominano "lepsze czasy", które były mniej
więcej rok, dwa lata wcześniej. Podobne głosy zaczęły się też wtedy pojawiać
w mediach mikroświata odnośnie innych państw. W moich oczach wyglądało
to na kryzys, choć możliwe, że ze strony mówiących było po prostu idealizacją
czasów, gdy zaczynali. W jakim sensie jestem reprezentantem kryzysu, chętnie
posłucham. A gdzie Pana zdaniem tli się to v-życie?
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Jak się tworzy mikronację pod swoje piękne oczęta, to się mówi o
kryzysie. Ja sobie zawsze wmawiałem, że jak coś się nie dzieje w v-kraju tak
jak v-władza chce, to widocznie ktoś tego chce, aby to wyglądało na to, że ktoś
chce czegoś innego niż v-władza. Potem v-władza ma problem z tym
problemem, że ktoś chce czegoś innego niż tak zwana reszta. Jeżeli nie znajduje
kompromisu pomiędzy sobą, a innymi, to po prostu podaje się do dymisji bądź
w przypadku monarchy - abdykuje. Pójście na kompromis warunkuje chorobę
psychiczną prowadzącą do tego, że władza będzie wiedziała lepiej, co danym
jednostkom wchodzącym w społeczeństwo potrzeba najbardziej i ubierze to
najpierw w akty prawne, a następnie powoła odpowiednie służby, które będą
przestrzegały odpowiedniego porządku. W takiej La Palmie na przykład,
dyktator jest sam w sobie wyrocznią, a na dodatek ustanowił całe
społeczeństwo jako tak zwaną wyrocznię, czyli zrównali się z terminem
sprawiedliwości społecznej doprowadzając do ograniczenia umysłowego
celowo wprowadzonego w v-życie. Nikt nie lubi się bawić z ludźmi
ograniczonymi umysłowo, bo to nieziemsko wkurwia, ale cóż zrobić - z masą
ograniczonych umysłowo się nie wygra. Po prostu v-zabiją czy tam
v-zamordują względem jakiś zasad.
Co do Pana kryzysu, to jest Pan jego reprezentantem, ponieważ ulega
Pan masom ludzi upośledzonych umysłowo i działa zgodnie z ich myślą
antyludzką, czyli potrafi Pan stwierdzić, co jest trollingiem, a co nie, co jest
spamem, a co nie bez żadnego uzasadnienia. Boi się Pan ujawniać
psychopatów, bo się Pan boi, że im coś zrobię albo, że Pan na tym straci - nie
wiem czy życie czy pieniądze - mam to gdzieś. Kreuje się Pan na obrońcę
v-życia poczętego, czyli jeżeli facet przybiera rolę tzw. matki, to mnie się
rzygać chce jak takie coś widzę. Facet powinien uczyć pewnego rodzaju
odwagi, pewności siebie i agresywności obarczonej zdrowym rozsądkiem, a jak
widzę te istoty bez żadnego podejścia bądź istoty męskie z podejściem typowo
damskim, to uważam, że są to reprezentanci degrengolady, czyli pewnego
kryzysu wartości. Chciałby Pan, aby Pana matką był facet? To niech Pan sobie
wyobrazi, że ja w mikroświecie tak się czuję, że faceci próbują być matkami, a
baby facetami! To jest ohydne i aż mnie trzęsie jak sobie o tym w ogóle
pomyślę. Tworzy się w mikronacjach cywilizacja śmierci i jej głównym
zadaniem jest dbanie o to, aby ludzie szybko v-zdychali poprzez tworzenie
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jednych zasad dla wszystkich, co już samo w sobie jest zaprzeczeniem
egzystencji człowieka. O braku elementarnych zasad pedagogiki wśród tych
gnoi i tych pizd w mikroświat wchodzących nie będę się w ogóle wypowiadał.
Zamiast owych zasad preferują ideologie polityczne, jakieś zasady z mediów
wyciągnięte na socjologii oparte, których skutków nie rozumieją, ale po nie
sięgają, bo zauważyli, że większość z nich korzysta, to oni też będą to robić. To
jest stadne ścierwo, którym się brzydzę, którego unikam w obu światach,
ponieważ owe stado rości sobie coraz więcej praw do rozporządzania kimś lub
czymś i wcale nie są lepsi od tych gamoni i frajerów do odstrzału z Wiejskiej.
Ponadto, wszystkie kierunki studiów są tak bardzo upolitycznione, w
sensie umazane czerwoną mazią, że aż rzygać się chce - to znaczy ja rzygam, a
zdecydowana większość w tym gównie pływa. Potem, jest wielkie zdziwienie
skąd takie niedorozwoje w mikronacjach. Właśnie ze studiów. Wyhodowane
króliki, które się nadają na przerobienie na pasztet. Zero wiedzy życiowej, Zero
wiedzy z zakresu soft skills. Zero wiedzy z zakresu tworzenia prawdziwej
polityki. Zero wiedzy na temat prowadzenia dyskusji. Zero własnej
wiedzy/przemyśleń na temat czegoś... To są jebane papugi na służbach
państwowych wychowane. Ja się służbami państwowymi brzydzę, a oni je
kochają, co widać moim okiem, a co ich oczy widzą, to mało mnie obchodzi. O
ile w ogóle oczy mają, bo jak pretendują do bycia trupami, to niby oczy mają,
ale jakby niedziałające, odłączone od mózgu. Reprezentanci odwrotności
śmierci klinicznej, czyli mózg nie działa, a inne kończyny działają niesprzężone
z mózgiem, ustanawiają i już ustanowili swój byt. Co gorsza, owy byt
ustanawiają jako najlepszy dla innych. Lewica ma to do siebie, że, zresztą takie
Talerze i Radzieckie są wyśmienitymi przykładami tego, ja jestem uważany
jako przypadek kliniczny, gdzie mózg działa, a inne układy niekoniecznie, bo
nie przestrzegam zasad wpisanych w społeczność, którą oni tworzą od bardzo
dawna i mamy konflikt totalnie nie do pogodzenia - oni cenią sobie bardzo
społeczeństwo jako całość, a ja cenię sobie społeczeństwo jako jednostki, czyli
∞ nie jest równe 1+1+1.....= ∞. Dla nich to jest nie do pogodzenia, bo ideologia
polityczna ich zmusza do rozumienia jednorodnego, czyli wiarę w
nieskończoność niezapisywaną w inny sposób, co by pokazało im, że pewna
całość składa się z różnych składowych tj. licznika i mianownika, pewnego
rodzaju stosunku, o którym celowo się zapomina, bo są zakochani w symbolu
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jako całości.
Pyta się Pan, gdzie się tli owe v-życie, to ja Panu odpowiem - we mnie,
ale według Waszego rozumowania to miejsce v-życia jest w v-więzieniach czy
poza tym v-światem w glebie budowanym. Kiedyś już pisałem o ogrodnictwie
w mikroświecie i to jest prawda, że bawicie się w hodowlę nasion, a potem
roślinki, które z nich wyrastają pielęgnujecie. Jak przyjdą takie wyładowania
atmosferyczne jak ja, to się boicie o te Wasze łodygi, korzenie i liście.
Zmusiłem Was do zabezpieczenia owych roślinek, tylko nie przypuszczałem, że
przed wejściem do Waszych ogrodów postawicie strażników, którzy będą
strzelać do wszystkich, którzy nie wyglądają na ogrodników. Tak czy inaczej,
cieszę się, że dbacie o swoje roślinki. :)
Więc jak chciałby Pan, żeby jak wyglądał mikroświat? I jak sugeruje
Pan rozwiązywać tego typu problemy z różnymi oczekiwaniami mieszkańców i
władzy?
Tworzy Pan kolejne postaci, ale akurat w kwestii światopoglądu
wszystkie z nich chyba odpowiadają Pana realnym poglądom?
Mikroświat jak ma wyglądać? Pan mi się pyta? Jest wystarczająco duży,
aby ubrać się samemu. Ja nie jestem żadnym pedałem, aby go ubierać. Nie
mam żadnego problemu w jaką sukienkę on ma wskoczyć. Niech se wygląda
jak chce.
Co do oczekiwań, to proponuję wymieszać wszystkich w jednej misce i
zrobić z nich sałatkę. Świnie wpierdolą wszystko. :D
Co do postaci i ich poglądów, to trzeba ich zapytać. :D
I owszem, ale z czymś Pan walczy, więc jakaś wizja się Panu podoba.
Najwyraźniej nie jest to ta, która obecnie przeważa w mikronacjach. Chyba,
że to tylko walka dla samej radości z walki. To w takim razie pytam :-)
Nie jestem żadnym Hitlerem, aby mieć jakąś wizję względem ludzi! To
ta cała zawszona społeczność mikronacyjna ma jakieś urojone wizje względem
jednostek wchodzących w skład mikroświata... Powtarzam raz jeszcze - ja już
nie walczę z Wami, bo szkoda mego zdrowia i czasu. Chyba życzyłem już tej
zawszonej społeczności udanej śmierci, nie? Jeżeli nie, to życzę i to niech
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będzie moja wizja względem socjaluchów, nazistów, faszystów i jebanych
komuchów zasiedziałych na tych v-ziemiach. :)
Czy ma Pan jakieś słowa na koniec naszej rozmowy, które chciałby
Pan przekazać mieszkańcom mikroświata?
Mat Max von Salvepol zbliżył się do krat i poprosił strażnika o wodę.
Strażnik spojrzał na Jego Mościa i oznajmił mu w stanowczy sposób, że woda z
kranu już nie leci i niestety nie może spełnić jego prośby. Powodu niepłynięcia
wody nie znamy. Prawdopodobnie ktoś odciął jej dopływ albo źródło wyschło.
Przykro mi towarzyszu ich broni - musicie zdechnąć z pragnienia tak jak i oni.
Strażnik zamknął okienko w drzwiach do celi MIKROŚWIAT i wrócił
do swych codziennych obowiązków nie przejmując się zdychającymi
skazańcami. Wiedział, że wszyscy tam zamknięci otrzymali wyrok śmierci.
Tego, którego próbowaliście zamknąć, zamknął Was.
Dobranoc!
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