
STRZEŻ SIĘ

NOWICJUSZU

ŚMIEJ SIĘ

BRACIE

i zaiste miej to koło pały



Oto i zaiste rozmowa, rozpoczeta i zakonczona (chyba) wczoraj na forum elfickiej zaprawde jak 
wszyscy wiemy organizacji GILDIA MAGÓW (www.evorio.fora.pl)

DZIAŁ: OFF-TOP, TEMAT: AKADEMIA. Inspiracją do tej rozmowy był pomysł elfów z owej 
organizacji na stworzenie Akademii czyli szkoły dla nowicjuszy co spotkało sie z dość 
stanowczym sprzeciwem. 

Gdy temat przekroczył jedną stronę, zostały nam pozmieniane nicki przez niejaką Simisti na 
następujące:

ALLOCES: Onanizator Dośmierny
BALOR: Wytrysk Bawoła

FORDIGARD: Wymoczek sromotnikowy
JAHAR: Dupokleszcz elfi

SHADOW: Wypierdek pospolity
XINOTRONIX: Wykałaczka Odbytnicza

i zaprawde powiadam iż był to najlepszy merytorycznie argument przez nich nam podany.

KOPIA OWEGO TEMATU:

ALLOCES:

Zaprawde nie znalezlismy tematu w którym możnaby zamiescic tego posta, wiec 
zamieszczamy go tutaj. 

Czy wy ku**a jesteście poważni? 

Czy ktokolwiek spośród was jest w stanie wziaśc na siebie odpowiedzialnosć towarzyszącą 
szkoleniu nowych ludzi w okultyźmie 

i zaiste odpowiadam sam sobie 

NIE 

Zgrajo elfów, przesadziliscie niniejszym, byliscie ignorowani przez większe organizacje tylko i 
wyłącznie dlatego iż byliście niegroźni a i również dlatego iż sądzilismy że i elfy powinny 
posiadac swoje forum. 

niniejszym ogłaszam że owe podejscie nie jest dłużej aktualne. 

zgrajo pętaków czy zaprawdę muszę publikować artykuły na wasz temat na poważnych 
stronach cyberokultystycznych? Wasza sława was przerasta, większość poważnych okultystów 
śmieje się na samo słowo "evorio" nie dość wam? 

Możemy wam udowodnić waszą niewiedzę, lecz czy istnieje sens takiego postępowania? 

Azeby nauczac innych trzeba samemu cokolwiek umieć, wy nie umiecie nic. 

Zrezygnujcie z tej inicjatywy, przynajmniej Ci którzy zdąża przeczytać ten temat zanim 
zostanie usunięty. 

amen



JAHAR

gdyz nikim jestescie. 

do polemiki zapraszam

BALOR

Gdy ZBL upadło inicjatywę po tej "elitarnej" grupie przejęła Gildia Magów tudzież ostoją 
elfizmu zwana-wielu się z was nabijało, wielu was potępiało, ale jednak nikt nie traktował Was 
poważnie uważając bardzo słusznie że elfy powinny mieć swą ostoje, ale dość tego! Więcej już 
nie mogę patrzeć jak znieważacie Wielkie Dzieło! Jesteście zgraja pętaków jak powiedział 
kolega powyżej (oczywiście wszędzie można znaleźć wyjątek od reguły), ale zaprawdę 
powiedzcie mi, ilu z was jest w stanie podjąć się nauki młodych? Co im przekażecie? Uważacie 
że macie wiedze i umiejętności by nauczać innych? LOL 
Zaprawdę powiadam wam odstąpcie póki jeszcze wszyscy możemy potraktować to jako 
przykry żart.

DESIDERO

Cytat: 
Możemy wam udowodnić waszą niewiedzę, lecz czy istnieje sens takiego postępowania?  

Nalegam, abyś udowodnił moją. 
Startuj.

ALLOCES

1. Gdzie możemy się z wami spotkać osobiście? 

2. Prosimy o wasz login na Skypie. 

wszystkie inne formy udowadniania sobie czegokolwiek uważamy za ścierwo

lecz mozesz miec racje, w koncu ja jestem na LVL4 a Ty na 16 o Mistrzu! 

DRANOR

Jakbys byl na 4 to mialbys troche kultury, udawadniac to sobie mozesz sam czy masz cos w 
spodniach

Cytat: 
lecz mozesz miec racje, w koncu ja jestem na LVL4 a Ty na 16 o Mistrzu! 

Bije czołem przed Twą bystrością... Co prawda bez zasadną, ale zawsze. 

Cytat: 
1. Gdzie możemy się z wami spotkać osobiście?  

Następnie, wybierz proszę wariant liczby pojedynczej, jeśli odzywasz się do mnie. 



Nie zwykłem robić szopki. 

Gdzie byś się chciał spotkać? 
Ze Skype nie korzystam...

DRANOR

Desidero daj spokuj nie warto nawet wdawac sie w dyskusje z co niektórymi

ALLOCES

Dolny Ślask stoi otworem dla Ciebie przynajmniej na wypadek owej rozmowy, ewentualnie jesli 
przywykłeś do wyzwań z wyższej półki jestem gotów wpaść na górny śląsk, aby doprowadzić 
do konfrontacji My-Ty, Raziele-Ty i co tylko sobie wymarzysz... Aczkolwiek gdzie Ci wygodniej, 
my dupy nie ruszymy specjalnie dla was dalej niz do Katowic/Wrocławia. 

Przepraszamy za liczbę mnogą. My przywyklismy robić szopkę, lol 2D 

A zatem widać kim jesteś skoro biorąc pod uwagę ograniczenia związane z internetowym 
rozwojem lol nie korzystacie z błogosławieństwa darmowych rozmów głosowych, zaprawde. 

;]

Cytat: 
Jakbys byl na 4 to mialbys troche kultury, udawadniac to sobie mozesz sam czy masz cos w 
spodniach 

to było do nas czy do Desidero? Gdyż to ona nalegał abyśmy mu whatever udowodnili... 
Czyzby to o to chodziło? l2d

DRANOR

To bylo do ciebie bo wiem ze Desidero ma tyle kultury co setka takich jak ty. Przyjsc sobie na 
forum i odstawiac szopki. Nie sadzisz ze czas wyrosnac z tego ??

ALLOCES

Podstawa/Powód = Akademia. Grunt to umieć czytać i... myśleć.

DRANOR

Akademia jest sprawa administracji forum a nie twoja. Jakbysmy chcieli to nazwalibysmy to 
taoleta  

Zapytalem sie czy nie czas wyrosnac z chodzenia po forach?? Nie uwlacza to twojej wielkiej 
intelegencji ?? 

Kazesz innym udowadniac wiedze a sam zachowujesz sie jak smarkacz



DESIDERO

Zatem dupa Twoja, dupa Twojego współ-osobowosciowego towarzysza i wszystkie inne 
znajome Tobie dupy niech na śląsku pozostaną. 
Ja się raczej nie pofatyguję... 
Bo i w jakim celu? 
Szczątki Twojej osobowości, przebijające się zza masy zbędnego tekstu którym starasz się 
operować i formować go w treść nacechowaną odrobiną jakiejkolwiek merytoryki, dają znać, 
żeś bufon napompowany, udowadniający raczej Twoją rzekomą wyższość, niż cokolwiek 
innego, co w swej doskonałości powinno Ciebie i tej wyższości samo bronić. 

Cytat: 
A zatem widać kim jesteś skoro biorąc pod uwagę ograniczenia związane z internetowym 
rozwojem lol nie korzystacie z błogosławieństwa darmowych rozmów głosowych, zaprawde.  

Na to ja Ci powiadam, dlatego, iż nic, poza czubkiem własnego nosa dla Ciebie nie widać, nie 
wiem co za przemyślenia każą Tobie takich wniosków dochodzić. Beznadziejnie nietrafionych...

DRANOR

Panowie nie ma Akademi teraz spier*** z forum 

ALLOCES

Przestań pierdolić Desidero tylko POROZMAWIAJ ZE MNĄ TAK ażebym usłyszał Twój głos! 
Inaczej pozostaniesz nędznym elfem w moim odczuciu jak i w odczuciu wielu innych osób.

DRANOR

Mocne slowa jak na Onanizator dosmiertny 

DESIDERO

Czyżbyś podejrzewał, czy też raczej, masz taką nadzieję, ze mój głos będzie dla Ciebie 
podniecający? 
mkkhhhhryyyyy... :* 

Cytat: 
nędznym elfem w moim odczuciu jak i w odczuciu wielu innych osób. 

Wielu Inne osoby - Wystąp!

XINOTRONIX

hmmm jak tu przyjemnie... witam serdecznie wszystkich  A na jakiej podstawie onanizator 
dośmiertny nazywa was elfami i zywi do was taka zlosc? Wy faceci potraficie robic tylko jedno. 
ehhhh

BALOR



Co sie dzieje z nazwami uzytkownikow??????!!!!!!!!!

JAHAR

przesada lekka... ale dlaczego zmieniacie nicki, tylko taki sposób obrony potraficie przyjąć, 
jesteście żałośni 

SIMISTI

Wybacz, ale ja z facetem o nicku Wykałaczka doodbytnicza polemizowac nie będę .

DRANOR

Jahar niemadruj sie bo i twój zmienimy. Wracaj na Acosi albo na DF. Tam jest twoje miejsce. 
Kazda obrona jest dobra jesli jest skuteczna. Zreszta to wy zaczeliscie zabawe na forum, a ze 
piaskownica nasza to my tez sie pobawimy 

JAHAR

pieknie, zmiana nicku by przybyło argumentów.... jesteście niesamowici.

SHADOW

O Pani, skoro taka twa wola, więc nie możemy się jej sprzeciwiać... 
Hail Simisti!

XINOTRONIX

ale ja nie jestem facetem !!!!!!!!! Dosyc tego ide z tad wy jestescie tacy dziwni! uhhhhhhh

JAHAR

Cytat: 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:32) 
chcesz wojny? bedziesz miał 
Ja: (23:31) 
a kto jej chce? 
jezezli stwierdzajac fakty wywoluje wojne 
to nie wiem o co chodzi... 
zgadzam sie z Allocesem w pewnych kwestiach 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:32) 
jasne 
Ja: (23:31) 
aczkolwiek wy nie udowodniliscie póki co nic co potwierdza waszą rację 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:33) 
ja wam na forum nie brudziałam 

(...) 

11.2006 23:33) 



wybiez sobie nick 
Ja: (23:32) 
koło pały mam co on wam robił 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:33) 
z litosci pytam na jaki ci zmienic 
Ja: (23:32) 
jaharowi nikt nicka nie zmienił, wiec w moim przypadku nie ma problemu 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:33) 
bo sama wymysle 
Ja: (23:32) 
a wiesz co? 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:34) 
ja ci zmienie 
Ja: (23:32) 
koło pały 
zmieniaj na cokolwiek 
jestes zalosna 
smieszna 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:34) 
o.k. 
dobrze 
Ja: (23:32) 
i spierdalaj z mojego gg 
Simisti: (Czwartek 16.11.2006 23:34) 
jestem przynajmniej honorowa 

takie coś mnie spotkało nie wiem z jakiej przyczyny... 

nie bądźcie żałośni jeszcze bardziej niż jesteście... 

ja tez wam na forum nie brudziłem 

DRANOR

My nie odwiedzamy innych for i nie rozrabiamy na nich  Paczac logicznie to wy jestescie ci 
debilniejsi  

Jesli ktos mial problem do akademi mógl przyjsc i powiedziec to grzecznie, a nie zbierac cala 
ekipe. Moze w pojedynke sie bojcie ?? Sila w kupie  

Panowie dyskusja z wami nie ma sensu bo nie mozna z wami dyskutowac. Dorosniecie 
nauczycie sie dochodzic do kompromisu i szanowac prywatna wlasnosc(forum) to z wami 
pogadam nawet na Skype dam wam uslyszec moj cudowny glos albo sie z wami spotkam 

BALOR

Zatem doskonale niech wasi uczniowie uczą się w "toalecie" a krytykują Wytrysk bawoła 
tudziez onanizator dośmiertny. Wasza wola, ale pamiętajcie że pomimo że zawsze możecie nas 
wyśmiewać w ten sposób to i tak nie zmieni faktu że lękacie się konfrontacji tudziez niektórym 
brak kultury i dobrego smaku.

DRANOR



Tak masz racje brak wam dobrego smaku  ale no cóz co z wami zrobic. Dobranoc pana

JAHAR

Alloces jest z dolnego śląśka... 3/4 prawdziwych okultów jest z górnego śląśka... 

KTO CHCE SIĘ ZE MNĄ SPOTKAĆ? 

Proponuję Wrocław, jesli sie boicie to napiszcie to dupokleszczowi elfiemu, poniewaz zaprawde 
jestem kleszczem który sie wpierdala w dupe elfom, dziekuje Simisti za tak pieknego nicka, 
jestes bardziej zalosna niz do tej pory slyszalem.

SHADOW

Cytat: 
Dobranoc pana 

Po jakiemu to?

DESIDERO

Cytat: 
lękacie się konfrontacji 

Macie odnośnie jej beznadziejne wymagania. 
Skejpy jakieś, tudzież konieczność tripowania po nieciekawych, zadymionych, południowo 
zachodnich częściach Polski. 
W takie coś, nie wchodzę. 

oderwawszy oczywiście od nęcącego Was meritum, gdyż uczniem niczyim, czy też elfem nie 
jestem. 

DRANOR

Tacy cwani moze zrobimy to na moim terenie zapraszam w okolice Poznania. Jak jacys 
zainteresowani to prosze sie odezwac  Nie bede sie do was fatygowal  Szkoda benzyny na takie 
wypierdki 

SIMISTI

Wszedzie widza elfy....Panowie, za dużo gier RPG. 
Bo znów Wam nicki pozmieniam ....ale ..ale ....beda jeszcze gorsze. Wynocha na swoje 
podwórko ......

DRANOR

Moze kiedys was tam odwiedze  Przyjmiecie mnie milo na DF  



JAHAR

Nie ma sprawy, wpadam do Poznania, powiedz tylko kiedy masz wolny termin, w ten weekend 
jade do Wrocka, w przyszly mam weekendowe WFy, w kazdy inny ZAPRAWDE PRZYBĘDZIEMY.

Czat DFu, w kazdej chwili, wpadaj teraz. 

Mówie to ja, jako dupkleszcz elfi. 

www.drogafali.info/chat.html

DRANOR

To powiem kolegom ze gamonie jada  Przygotujcie mi loze honorowa w DF zostane waszym 
honorowym czlonkiem  Moze was naucze jak sie zachowywac  

FORDIGARD

Wchodzcie i prawcie wasze madrosci!

JAHAR

simisti zastanawiam sie czy jestes bardziej grozna niz zalosna?

DRANOR

Simisti jest na tyle groźna zeby wyslac cie do piekla szybciej niz sam Chuck Norris

SHADOW

Zapraszamy Was o Wszechwiedzący 

JAHAR

aczkolwiek nikt nie wchodzi jakoś  

a na piekło czekam z niecierpliwoscią ;]

FORDIGARD

Chodzcie, przeciez to bardziej oplacalne niz smiecenie forum? Porozmawiamy, wymienimy 
poglady. 

SHADOW

Przyjdźcie w swojej świetności i pokarajcie swoich slavów pejczem,,,



DRANOR

Czy ktos kiedy kolwiek powiedzial na tym forum ze jest wszewiedzacy  Choc paczac na poziom 
który soba prezentujesz byle gówniarz wie wiecej niz ty  Nawet taki Neptun(taki user z forum 
dla niekumatych czyli dla was) 

SIMISTI

Panie Dupokleszczu mogliśmy was od razu zbanowac, ale chcieliśmy zobaczyć na co was stać. 
a na co? ano widać, ze tylko na głupie rozgrywki i smiecenie komuś na forum . 

Żałosna? przekonasz się moze niedługo czy taka jestem . Sam wybrałes, sam chciałes wojny, 
wiec ja masz.

SHADOW

Cytat: 
paczac 

FORDIGARD

Pokarajcie nas, me poslady prosza o uderzenia pejczem! 

A tak na powaznie, nie chcemy zadnej wojny. Bynajmniej ja nie chce. Jedynie czego chcemy to 
rozmowy na naszym linku wyzej...

JAHAR

Boje sie zaiste. 

Proponujemy wam chat aby nie smiecic na forum - na chacie nikogo od was nie ma. 

Więc ku**a pretensji do mnie nie miej.

SIMISTI

Jak nie chcecie wojny to mi spierdalac z tego forum, Ma was nie być w ciagu pięciu minut. ale 
już....

FORDIGARD

Co wam szkodzi, przyjsc chociazby na 5-10 min...porozmawiac? Czy to tak wiele?

DRANOR



A my chcemy zebyscie przestali brudzic na forum. Wiec kazdy czegos chce. Potraficie 
negocjowac?? Wątpie poniewaz jestes na naszym terenie mamy przewage. Wiec podajcie 
argument który przemawialby za niezbanowaniem was 

FORDIGARD

Poprostu chcemy abyscie przyszli do nas...chwile porozmawiac...to niewiele.

DRANOR

Pytajcie tu i teraz. Nie mam ochoty sie nigdzie fatygowac bo ktos tak chce. Przytocze wasze 
slowa  Wola ponad wszystko  a napewno juz ponad was ;p

SIMISTI

Wymoczek Sromotnikowy napisał: 
Co wam szkodzi, przyjsc chociazby na 5-10 min...porozmawiac? Czy to tak wiele? 

Trzeba było to kulturalnie załatwic, a nie zakładać głupie tematy które musiałam usuwac. Gdzie 
sie chowałes? w chlewie? co Ty myslisz, ze po takiej jeździe będe chciała z wami rozmawiac? 
Nigdy ......!!! wynocha z forum i nie pokazywac mi się wiecej. 
Ciągle ten sam jeden głupi pomysł, ..napadac na fora i denerwować ludzi.

JAHAR

zaprawde udowodnilismy przed sobą i nie tylko wasz elfim, więc cel został osiągnięty, 
przynajmniej ten krótkofalowy. 

Wrócimy tu, pod innym nickiem i spod innego IP chyba ze ktos bedzie tak mily i sie ze mna 
spotka osobiscie czekam na to z niecierpliwoscia... 

ktos z waszej wyjebanej organizacji chyba jest z dolnego slaska?

powiadam wam to ja, jako dupokleszcz elfi

DRANOR

Uzywaj edycji posta ciulu... Nic nikomu udowadniac nie musimy a juz napewno nie tobie i 
twojej bandzie wymoczków podarzajacych za toba. Teraz mozecie w calej swiatlosci swojej 
beznadziejnosci odejsc bo taka jest moja wola. 

 
 
SIMISTI

Nikt z toba rozmawiac nie będzie , nawet na GG nie umiesz rozmawiac co dopiero na skype czy 
w realu . Nie nadajesz sie do niczego, nawet do prostej , kulturalnej rozmowy. A teraz opusc to 
forum bo zostaniesz wyrzucony.



JAHAR

nie Tobie osądzać czy potrafie rozmawiac na skypie czy w realu gdyz zaprawde dupa trzesiecie 
na sama mysl o tym.

DRANOR

Widzac po tym co robisz na forum nie sadze abys umial buty zasznurowac porzadnie. Rozmowa 
na skype to dla ciebie jak wspinaczka w Himalajach

SIMISTI

Dupokleszczu, nie tobie sadzic czy dupą trzęsiemy, Ty nie masz czym juz trząsc, bo jestes w 
tej chwili na poziomie podłogi. Zaraz usłyszymy głosny huk.... 

JAHAR

podaj swój login a nie pierdol bez sensu

DRANOR

Nikt ci nie poda loginu bo to tak jak dac reke facetowi brudnemu od gówna 

SIMISTI

Dupokleszcz Elfi napisał: 
podaj swój login a nie pierdol bez sensu 

A po co ci login? ja rozmowy z toba skończyłam, były bardzo owocne, poczytaja jutro to 
wszyscy . 
Reklama dla Ciebie bedzie niebywała.

JAHAR

zatem jak mozecie przypuszczac iz rozmowa na skypie jest ponad nas?? domyslacie się? 
przeciez nie umiecie myslec wiec jak to? 

spierdalam stąd, starczy rozrywki, znudziło mi sie. dziekuje za miłą zabawę. 

LOL, śmiesznie było a i wy pokazaliście się od tej strony od jakiej się spodziewałem, moje 
kochane elfiki :* 

dziekuje wam raz jeszcze za ten elfizm który okultystom tyle śmiechu dostarcza



SHADOW

DZIĘKUJEMY!

BALOR

Zaiste Dziękujemy!

SIMISTI

Raczej z ciebie było dużo śmiech Panie Dupokleszczu-jaharze. 
Dawno się tak nie ubawiłam. Poseł, od siedmu boleści, na rozmowy przyszedł. Nawet 
polemizowałac nie umiesz Nogi bym poutacałam takiemu (p)osłowi. Zapraszam jeszcze jutro 
jak chcesz....pośmiejewiska dalszy ciąg będzie . Żałosny ludzik .

DRANOR

Nie pokazalismy ci naszej prawdziwej strony bo musialbys przyznac przed cala DF ze nabawiles 
sie kompleksów. Żegnam przyjacielu 

JAHAR

Ej, dlaczego nie pokazaliscie swej prawdziwej strony? :( CHCEMY KOMPLEKSÓW. Ja tu jako 
poseł nie przyszedłem przyszedłem sie tu zabawić jesli nawet takiej prostej rzeczy nie potrafisz 
zrozumiec to.. cóż... :D Kto miał pojąć sens tego tematu ten pojął, acz zaprawde powiadam iż 
bedzie on dla evorio reprezentatywny dość, usuniecie nic nie da, kopia istnieje na moim dysku 
i zostanie jeszcze dzis zamieszczona w bibliotece DF pod adresem 
www.drogafali.info/biblioteka1/Strzezcie_sie_zaprawde.pdf

wyjasniamy reszte:

rozmowe zamiescilem na forum, wiec nie rozumiem o co chodzi, jesli masz zamiar cos do niej 
dodac, zaprawde kolo paly a tym bardziej kolo paly reklame wsrod elfów.

Narazie... zera co mi nic nie potrafia udownic.

Spierdalajcie.

----------------------------------------------------

Odpędzajcie LOLem 9373% do 2738 razy X.


