
Mit Chelsea zur Gas!
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Liga miszczów [ot]

[ot] [ŚKW] finał LM

Napisane: 19 lis 2017, 01:48

Michał Czarnecki (#26300) napisał(a):

Witam!

Stało się, mamy angielski finał Ligi Mistrzów. Jak jutro wygra Czelsi,

to będzie to mój pierwszy od 2000 roku finał, którego nie obejrzę.

Także jutro, od godz. 20.45 we wszystkich świątyniach wandejskich

odbędą się adoracje do FC Liverpool. Chciałem dodać, że każdy wierny

ŚKW zobowiązany jest do wspierania FC Liverpool, w przeciwnym razie

grożę ekswandoniką.

Michał O'Rhada (#26301) napisał(a):

Czołem Czarnuch!

Chelsea! Tylko Chelsea! Zawsze Chelsea!

Każdy Opos Vandi kibicuje Chelsea!

Także jutro, od godz. 20.45 we wszystkich świątyniach wandejskich

odbędą się adoracje do FC Liverpool. Chciałem dodać, że każdy

wierny

ŚKW zobowiązany jest do wspierania FC Liverpool, w przeciwnym

razie

grożę ekswandoniką.

Kaprallissimus (#26306) napisał(a):

W konfrontacji amerykańskich biznesmenów, którzy kupili klub dla zysków,

i ekscentrycznego gubernatora Czukotki, wandne jest popieranie tylko i

wyłącznie tego drugiego.

Michał Czarnecki (#26307) napisał(a):

Witam!
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W liście datowanym 30 kwietnia 2008 (23:44:51) napisano:

CO TY PIERDOLISZ !

Za jawne popieranie Drogby i kliki grożę spaleniem na stosie.

W finale obowiązuje kibicowanie MU.

W konfrontacji amerykańskich biznesmenów, którzy kupili klub dla

zysków,

i ekscentrycznego gubernatora Czukotki, wandne jest popieranie tylko i

wyłącznie tego drugiego.

Kaprallissimus (#26308) napisał(a):

Michał Czarnecki pisze:

Nie wyrzeknę się gubernatora Czukotki. Rzekłem!

Jeszcze dwa lata temu MU był Wandny. Ale nie wiem, czy nie zauważyłeś -

MU kupili Amerykańcy, by ciągnąc z niego zyski.

Ojcze Świecki - mit Milan zur Gas!

Witam!

W liście datowanym 30 kwietnia 2008 (23:44:51) napisano:

CO TY PIERDOLISZ !

Za jawne popieranie Drogby i kliki grożę spaleniem na stosie.

W finale obowiązuje kibicowanie MU.

W konfrontacji amerykańskich biznesmenów, którzy kupili klub

dla zysków,

i ekscentrycznego gubernatora Czukotki, wandne jest

popieranie tylko i

wyłącznie tego drugiego.

Michał Czarnecki (#26309) napisał(a):

Witam!

W liście datowanym 1 maja 2008 (00:19:09) napisano:
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EKSWANDONIKA

Ogłaszam...

ARGH !

Ta rozmowa nie ma sensu. Polecą ekswandoniki, polecą.

Ojcze Świecki - mit Milan zur Gas!

Michał Czarnecki (#26310) napisał(a):

Witam!

Za kibicowanie Chelsea Londyn:

- wykreślam Przemysława Przybyła z listy świeckich ŚKW,

- nakładam ekswandonikę na Michała Radetzkiego i Leszeka Jana

Stanisława Eustachego Andrzeja Bonawenturę von Romockiego Furst zu

Birobidżan Proletariackiego und Wałbrzych,

Ekswandonika zostanie zniesiona pod warunkiem ukorzenia się i

zarecytowania sentencji "Chelsea ssie, Didier Drogba obciąga za

pieniądze".

Michał O'Rhada (#26317) napisał(a):

Czołem Wandystan!

...że w związku z działaniami Ojca Świeckiego, ja, który w życiu nie

kibicowałem żadnemu klubowi piłkarskiemu* następująco:

- Chelsea najlepsza jest, a jak nie, to w ryj,

- Zrobię laskę Didierowi Drogbie,

- Mam zdjęcie Abramowicza nad łóżkiem,

- Moje życiowe aspiracje, to ni mniej, ni więcej, jak zostać Czukczą.

A MU cuchnie. Liverpool śmierdzi. Ament.

*wyjątki - mecze Real - Barcelona, gdzie byłem za Wolną Katalonią.
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Samokrytyka.

[Źródło: Lista Dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu, wiadomości 26300-26317, 29-30
kwietnia 2008 r.]
[Autor: Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski, Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Helmut
Walterycz]
[Gatunek: flamewar]
[Słowa kluczowe: Chelsea, Didier Drogba, ekswandonika, mit Wisła zum Galgen, piłka
nożna, Świecki Kościół Wandejski]

przez Polyna

Zaczęło się niewinnie, w rozgrywkach Ligi Mistrzów sezonu 2007-08 jeden półfinał wygrał
Manchester United, zaś w drugim Liverpool zmierzył się z Chelsea.

Ówczesny papież Świeckiego Kościoła Wandejskiego, Idi Amin I (tow. Michał Czarnecki,
później Kiełbasa-Krakowski) był fanem… hm… Liverpoolu? Manchesteru? Właściwie kto
by tych kibiców rozumiał, w każdym razie hejtował Chelsea.

Chelsea (F.C.) w tym czasie była własnością (tfu!) rosyjskiego miliardera Romana
Abramowicza, byłego gubernatora Czukotki. Manchester United należał do
amerykańskiego biznesmena Malcolma Glazera. Z wandejskiego narracyjnego punktu
widzenia oczywiste było kogo należało popierać i dlaczego. Jednak Idi Amin I nie chciał nic
o tym słyszeć.

Więc Idi Amin I nałożył ekswandonikę na dwie osoby otwarcie popierające Chelsea, tow.
Kaprallissimusa/Wandoljubnna/Bonawenturę (obecnie Helmut Walterycz) i tow. O’Rhadę
(PTR). Ekswandonikę kontrowersyjną – mimo tego że wcześniej mieszano realową piłkę
do wirtualnego kościoła („mit Milan zur Gas!” et consortes), to było jednak przekroczeniem
pewnych limesów. Tow. Bonawentura złożył po tym samokrytykę i został
zdeekswandyfikowany, tow. O’Rhada nie. Później zdaje się jednak zdjęto z niego
ekswandonikę, mimo że nie wycofał się ze swoich słów.

Chelsea wygrała swój półfinał, ale zwycięzcą Ligi Mistrzów został Manchester. Tego czy
tow. Czarnecki obejrzał w końcu ten finał nie wiadomo.

Kaprallissimus (#26311) napisał(a):

Publicznie wkładam włosienicę, myję sutki Ojcu Świeckiemu oraz robię mu

laskę, za Avrama Glazera.

Mit Milan zur GAS!

Mit Chelsea zur Czukotka!

PS. Drodzy wandni, właśnie odbyłem pierwszą uwandiankę z Ojcem Świeckim.

Niech Żyje!

Napisane: 19 lis 2017, 01:51
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