IQTYQ [12.4.08 - 12:29]
Hrabalo ti vždycky, ale teď se horšíš :-)
IQTYQ [11.4.08 - 13:57]
MEKK [11.4.08 - 13:42] Podej podej, urychlí to tvůj převoz do Bohnic, takže já tě moc a moc prosím,
běž to oznámení podat hned TEĎ! Neodkládej to, stejně to nevydržíš, víkend je dlouhej, na každý
služebně PČR v celý zemi to oznámení s tebou musej sepsat, klidně i v noci. Utíkej, ničím se už
nezdržuj, škoda každý sekundy.
Dolfíků mám pro tebe speciálně nevyčerpatelnou zásobu. Napiš si to někam na monitor, pořád se divíš
stejný věci :-)
Už máš sbaleno?
IQTYQ [11.4.08 - 12:34]
Tak to bohužel Mekku nepůjde. Trestný činy nepáchám, budete mě muset z něčeho křivě obvinit, to si
pak to místo v CPZ prohodíme. Já na hodinu, vy do smrti. Mohu vám zařídit VT v Praze, jinde jsou
trochu drsní, máte zájem?
IQTYQ [11.4.08 - 11:13]
MEKK [11.4.08 - 11:09] Bartolomějská 6, můžete přijet kdykoli, kdybych tady zrovna nebyl, nechám
ho pro vás u kolegů. Dítě si spí kdy se mu zachce, ale možná i vám ty nový hypnotika zaberou :-)

IQTYQ [11.4.08 - 08:56]
Mekku, nepotřebujete půjčit nějakej kufr? Mám tady jeden pěknej, bytelnej :-)

IQTYQ [29.3.08 - 20:32]
SEJPA [29.3.08 - 20:23] Motl je těžkej svéráz, jak už to u některých obdařenějších lidí bejvá - irituje je,
když někdo nechápe to, co je jim osobně jasné dřív. Ale ani jeden z nich by v životě nevztáhnul na
nikoho ruku. To je formou neakademický, ale důsledky pořád jenom vědecký spor, dokonce potenciálně
plodný :-)

IQTYQ [29.3.08 - 19:06]
SEJPA [29.3.08 - 18:59] To ještě jde, nakonec jeho právo se obrátit na soud, aby o něčem rozhodnul, je
nezpochybnitelný. Ale ten [16:42] nemluví o soudech, ale o zabíjení. A jestli jsi dokázal strávit kus jeho
webu, tak tam možná vidíš, že to nemyslí v žádné nadsázce. Je paranoidně přesvědčený, že lidi jako
Motl jej ohrožují na životě a proto je správné je zabíjet. Mekkové žijí všude :-(

IQTYQ [29.3.08 - 16:42]
SUCHAR [29.3.08 - 13:37] Snad ne. Ono těch nebezpečných šílenců je na světě bohužel až příliš. Tady
je například jeden ukázkový a tady (dole v postech čtenářů blogu) ten samej magor píše, že by měl být
Motl zabit, aby nemohl ohrožovat svět svou retardovanou teoretickou fyzikou. Z kontextu uvidíš, že si
nedělá srandu (taky píše do OSN aby zakázali LHC např.).

IQTYQ [29.3.08 - 13:33]
MEKK [29.3.08 - 13:31] Jojo, jednu bestii tady vídám dost často. Jseš to ty.

Jaké pořadové číslo má dnešní sbohem? 100? 200? 1000?
Měl by sis balit kufry, Bohnice volají.

IQTYQ [29.3.08 - 00:18]
MEKK [28.3.08 - 23:37 (a dál dtto)] Kecy, lži. Nikdo tě nikdy netýral. V nikom se soucitu nedovoláš.
Lhaním jsi jen odporný. K Pegyně se chováš jako prase, přičemž pro prasata je to hrozná urážka.
Napsala ti jenom to, co je pravda a na co máš papír od znalce. Napsala to skutečně bez urážky a ty
hovado jedno oslizlý píšeš o venerologii. Měl by ses nad sebou pozvracet. Ostatním lidem z tebe na blití
je neustále. Nechutný, prolhaný, tupý, nenávistný dědek, všemi oprávněně opovrhovaný, který shnije v
klecovým lůžku. Přestože seš nemocný a nic nechápeš, svým chováním a vzpíráním se léčbě a dobře
míněným radám a snahám pomoci ses připravil i o možnost, aby tě lidi omluvili. Ne, zasloužíš si už
jenom nikdy nebýt viděn a slyšen a navždy zapomenut, aby se za tebe už nemusel nikdo stydět, že je
biologicky stejný druh jako ty. Na ten den se těší hodně lidí a nevyhnutelně se blíží. Zaplať pánbu.
Bal si kufry hnusáku.
IQTYQ [28.3.08 - 23:04]
MEKK [28.3.08 - 22:54] Nemusíš souhlasit - o to nikdy nikomu nešlo. Tvůj problém je, že když někdo
nesouhlasil s tvojí pomatenou pseudomatematikou anebo patafyzikou, začal jsi nadávat, vyhrožovat,
obtěžovat. Všechno co tady uvádíš je až následná reakce (sebe jsi cudně zcenzuroval :-) poté, co jsi se
zlem začal. Teď už jenom lžeš, že to tak nebylo. Ale bylo. Mimochodem vidím, že B. měl pravdu,
znalec jeho názor o tvý duševní chorobě potvrdil, takže skutečně patříš a musíš do Bohnic.
Bal si kufry, čekají tě tam.
IQTYQ [28.3.08 - 21:53]
MEKK [28.3.08 - 21:49] Ne Mekku, tvoje vidění světa je paranoidní (viz posudek). Normální lidi viděj
svět úplně jinak. Sejpa je na rozdíl od tebe na první pohled (duševně zdravého člověka) zcela normální.
Nemocnej jseš tady jenom ty. Je fuk, že tomu nevěříš. V Bohnicích ti už to nějak snad vysvětlej.
Už máš sbaleno?
IQTYQ [28.3.08 - 21:48]
MEKK [28.3.08 - 21:22] Kecy a lži. Každej s tebou začal slušně. Každýmu si vynadal. Třeba se vztekni,
je to prostě tak a nemůžeš s tím faktem udělat naprosto vůbec nic. Jsi neuvěřitelně hnusný, sprostý,
hloupý a zlý člověk. A ke všemu ještě úředně uznaný šílenec.
Bal si kufry, čekají tě v Bohnicích (a buď rád, že nejdeš do basy).
IQTYQ [28.3.08 - 09:48]
MEKK [28.3.08 - 09:39] Na tvý paranoidní myšlení existuje důkaz:
Už máš sbaleno?
IQTYQ [28.3.08 - 08:28]
MEKK [27.3.08 - 23:02] Hehe, jako "důkaz" předkládáš post, kterej SEJPA nepsal tobě a o tobě v něm
není ani slovo - krásný důkaz, že jsi paranoidní a že s urážením začínáš VŽDYCKY ty.
Už máš sbaleno?
IQTYQ [27.3.08 - 20:54]
MEKK [27.3.08 - 20:40] Papouškovat jsi ještě nezapomenul - na rozdíl od počtů třetí obecné :-)
Pamflety nesepisuju, nemám proč. To je tvoje specialita. Do nebe se balit nemusím, nemám tam
namířeno :-)
A co ty? Máš už sbaleno do Bohnic?

IQTYQ [27.3.08 - 20:05]
MEKK [27.3.08 - 19:55] Kecy, lži, nesmysly. Nechápeš nic, jenom meleš z cesty. Běž radši napsat ještě
pár pamfletů (ve kterých sice ztrapňuješ především sám sebe, ale to ti viditelně neva, páč to nechápeš).
Čas se ti krátí a v Bohnicích tě už k PC nepustěj. Tak mákni.
Už máš sbaleno?
IQTYQ [27.3.08 - 18:57]
MEKK [27.3.08 - 18:49] Kecy. Zákony porušuješ a proto ti bylo sděleno obvinění pro tr. čin. Jen tvoje
duševní nemoc tě uchránila od basy - jsi nepříčetný a neneseš za spáchání tr. činu právní zodpovědnost.
Máš už sbaleno?
IQTYQ [27.3.08 - 18:23]
MEKK [27.3.08 - 18:18] Ano, paranoidní bludy, přesně tak to o tobě píše pan znalec z oboru
psychiatrie. Prostě jseš blázen a máš na to papír s kulatým razítkem. Protestuj, nesouhlas, ale to je asi
tak všechno co s tím naděláš. Čekají tě Bohnice - čím dříve, tím pro všechny ostatní slušné a normální
lidi lépe.
Už máš sbaleno?
IQTYQ [27.3.08 - 18:17]
MEKK [27.3.08 - 18:09] Nechápeš ani rozdíl mezi "myslet/mít názor" a "trvdit",
volně/svévolně/pomateně to zaměňuješ a okamžitě útočíš. (Dále pokračuješ stejně špatně) Patříš do
blázince a v blázinci skončíš. Věřit tomu nemusíš, důležité je jen to, že tomu tak je a bude.
Už máš sbaleno?
IQTYQ [27.3.08 - 17:43]
MEKK [27.3.08 - 17:26] Nadávat, lhát a vyhrožovat jsi začal vždy a bez jediné výjimky ty sám. Lidi ti
pomáhali, vysvětlovali. Ale jakmile s tebou nesouhlasili (hlavně s tvou patafyzikou a parodií na počty
obecné školy), choval ses jako (u tebe nikoli jako) šílenec. Proto nepůjdeš do basy, ale do blázince.
Žaluj si koho chceš, jednak ti nikdo nezkřivil ani vlásek, druhak stejně k takovému právnímu úkonu již
dnes nejsi způsobilej. Kdybys nebyl nemocnej, bylo bys směšnej, takhle je nutno chápat, že těm bludům
prostě úředně uznanej blázen věřit musí.
Už máš sbaleno? Už totiž nevíš dne ani hodiny. Můžou si pro tebe přijít kdykoli. Na domácí adrese už
nikdy nebudeš v bezpečí. A zase ta klepeta a všechno. Předejdi tomu a vydej se do Bohnic sám. Bude to
první krok k tvýmu možnýmu vyléčení.
IQTYQ [27.3.08 - 17:05]
MEKK [27.3.08 - 16:43] Kecy, lži, beďary. Lžeš až se hory styděj. Ale ani stokrát opakovaná lež se
nestane pravdou. Pravdu má soudní znalec:
Už máš sbaleno?
IQTYQ [27.3.08 - 13:06]
MEKK [27.3.08 - 12:43] To se pleteš Mekku. Pan znalec nenapsal, že máš v hlavě hnůj, ale schizofrenii
a že tvůj pobyt na svobodě je nebezpečný (jak by ne, když všem vyhrožuješ utiskem a/nebo mučením a
zavražděním). Proto si sbal, půjdeš se léčit, mezi slušnejma a normálníma lidma už pro tebe není místo.
A buď rád, že jen tvá choroba tě uchránila od vězení. Pápá.
IQTYQ [27.3.08 - 12:33]
MEKK [27.3.08 - 12:22] Na to se dá říct jenom

Už máš sbaleno? :-)

IQTYQ [24.3.08 - 22:21]
MEKK [24.3.08 - 21:58] Usnesení OČTŘ, které výslovně nespadá pod zákon o utajovaných
skutečnostech je ze zákona veřejnou listinou (dtto např. rozsudky soudů všech stupňů atd.) a její
zveřejnění je postižitelné asi stejně, jako zveřejnění výpiu z obchodního rejstříku (proto se Petrásek
vůbec nemusel bát to pověsit na svůj web [a neboj se, že si to neověřil :-]). Krásně dokazuješ, že pan
znalec se nemýlil vůbec v ničem. Tvůj pobyt na svobodě je skutečně z lékařského hlediska nebezpečný
a příslušný státní orgán bude mít brzy patálie pro nečinnost. Neměl by sis raději už balit? :-)
PS: Na veřejnou listinu ses dostal sám svým udáváním a podáváním trestních oznámemí. Tak dlouho jsi
plodil zlo a škodil jiným, až se ti to konečně vrátilo a Petrásek zcela po právu podal tr. ozn. na tebe aby
bylo možné nařídit tvůj přezkum znalcem, což se po přiložení pout obviněnému (všimni si, že si nebyl
jen důvodně podezřelý, ale že ti bylo sděleno obvinění! - tak kdo je tady grázl? [btw: pomiňme, že už jsi
byl trestaný i dříve, hlavně že bys pořád chtěl zavírat slušné a bezúhoné občany tupko]) konečně
podařilo. Dobře ti tak cemente :-)
IQTYQ [24.3.08 - 21:07]

IQTYQ [24.3.08 - 19:58]
MEKK [24.3.08 - 19:51] Tapetáři. Bohnice čekají :-)
IQTYQ [24.3.08 - 11:40]
MEKK [24.3.08 - 11:28] (( Už víte kam směřuji ? ))
Jistě! Do Bohnic. Kam jinam? :-)
IQTYQ [20.3.08 - 21:02]
MEKK [20.3.08 - 20:55] Jseš vzdělanec a duševně zcela zdráv :-))))))
IQTYQ [20.3.08 - 14:32]
MEKK [20.3.08 - 14:10] Rozměr hybnosti v SI zvládaj děti u přijímaček na střední, to jen ty, tupče s
papírama na hlavu dodnes nevíš, co to vlastně je :-)))
Už máš sbaleno?
IQTYQ [20.3.08 - 11:07]
QUACK [19.3.08 - 22:01] Von není divnej, von má jenom papíry na hlavu :-)
IQTYQ [19.3.08 - 11:09]
MEKK [18.3.08 - 19:26] Proč neuvedeš taky kdo to řekl??? Jinak řeči o dogmatech a víře (sic!) vědy mi
implikují, že autor asi vědec nebyl :-) Mimochodem pravda s bludem si ve vědě nevyměňují místa
nikdy. Ve skutečnosti pouze a jedině poznání a lepší poznání, které překonává to horší, méně přesné či
dokonce mylné. Ale pro blud tam žádné místo není. Protože i když se věda/vědec mýlí, tak nehlásá
bludy, ale to co mu zapadá do teorie a experimentu. Že je to později vyvráceno z toho nijak nečiní blud to je pouhá falzifikace a současně zdroj pokroku. Tož tak asi :-)
Už máš sbaleno?

IQTYQ [18.3.08 - 11:07]
MEKK [18.3.08 - 09:30] Máš už sbaleno do Bohnic?

zde Befel nechodil , narodilo se mu bejbi a neměl čas … a změnil ID a všude vymazal BEFELE

BEFELEMEPESEVEZE [19.7.07 - 00:08]
Mekku, mate to v te vasi nemocne hlave popletene. Nechci delat radost vam, ale sobe a vsem
slusnym lidem tim, ze vas dostanu do pece psychiatru, kterou nezbytne potrebujete. Primitiv
vaseho typu me vypatra hrave - asi tak za miliardu let nejdrive. Chapu vasi mucivou frustraci z
tohoto faktu. Bolesti vas zbavi v Bohnicich. Doporuceni jste si napsal sam.
BEFELEMEPESEVEZE [18.7.07 - 23:45]
Mekku jste zruda vsech zrud, ktere se ostatni zrudy stiti. Strasne lzete. Vy jste pachatelem zla,
nepokousejte se vydavat za jeho obet. Az se mi jednou bude chtit vas potkat, dostanete ode mne facku
jako dum za to, co jste prave Peg napsal. Pokutu za prestupek zaplatim na miste. A mozna bych nemel
litovat prostredku a najmout na stejnou praci aspon sto brigadniku. Zaslouzite velmi osklivy konec
zivota v Bohnicich a bude mi potesenim az za vami zaklapne mriz. Teste se na peklo, ktere jste sam
stvoril. Na vasem miste bych se uz davno radeji zabil.
BEFELEMEPESEVEZE [18.7.07 - 13:46]
Uz vidime :-) Vam osud dopral znalosti 5. tridy ZS, tupost, hulvatstvi, estebactvi, vysmech a opovrzeni
vsemi slusnymi lidmi a paranoiu. Ja uz jenom kavicku :-)
BEFELEMEPESEVEZE [18.7.07 - 13:28]
Jiste Mekku, vas je nutne fackovat na potkani. A dofackovat az do Bohnic.
BEFELEMEPESEVEZE [18.7.07 - 13:27]
Mekku nejste zadny trpici ponizovany. Jste zly, zvraceny, tupy a nevzdelany paranoidni estebak. Nikdo
vas nesnese. Vsem je z vas zle. Tahnete do Bohnic.
BEFELEMEPESEVEZE [18.7.07 - 13:23]
Mekku jenom detinsky lzete a stejne detinsky verite, ze vam to nekdo veri. Nemoc vam sezrala dusi i
mozek. Tahnete do Bohnic a pak rovnou do pekla odkud jste prisel. Zmizte hnusobo.
BEFELEMEPESEVEZE [17.7.07 - 23:36]
Peg.: Kazdej si musi ty etapy holt prozit sam, ta zkusenost neni prenositelna. Ale Mekk uz je nekolik dni
hodnej a i kdyz na Mageo kouka i zrovna ted, tak tady tech nekolik dni nic nevyzvratil. Snad zas
konecne zacal brat leky :-)
BEFELEMEPESEVEZE [11.7.07 - 21:56]
MEKK [11.7.07 - 21:39] Mě je šumák, jestli nějaký trubka vzdá nebo nevzdá nějaké pátrání po mé
identitě. Když neumí ani počty základní školy, tak nemůže být nebezpečnej :-) Proč by mě to mělo nějak
zajímat, že mi to oznamujete? Vždyť to je už - nevím přesně - po dvacáté asi? Táhněte do Bohnic a
zmizte spamere.
BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 23:37]
MEKK [9.7.07 - 23:02] No jistě. Všichni jsou blázni, jenom vy jste letadlo :-)
BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 22:46]
Tjo, a to jsem měl pocit, že tuten audit už nikdo nečte :-)
BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 20:36]
Mekku, jste fakt vazne dusevne chory, kdyz si namlouvate, ze vase vyhrozovani mucenim a vrazdou si
nikdo nepamatuje. Dokonce to jeden cas nekde viselo vystavene, sice uz nevim kde (nearchivuji :-), ale
neni to zapomenuto. Ano, vyhrozoval jste zrudnym jednanim a jste proto zruda, ktera dokonci bidne
svuj zivot v kleci v Bohnicich. Vitejte v realite vasich skutku.

BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 20:07]
Mekku, to jak jsem se ukazal vam pisu uz zatracene dlouho, jen vam to s neuveritelnym zpozdenim
docvaklo. Nevadi mi, kdyz je nekdo masibl, tech je nepocitane. Vadi mi paranoidni estebacke zrudy,
ktere vyhrozuji mucenim a vrazdou - tedy vy. Ne kvuli vasi tupe nevzdelanosti, ale pro tohle jste
nebezpecim pro spolecnost a shnijete v Bohnicich. Ani netusite, jak daleko uz veci jsou, ale to je vlastne
dobre :-)

BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 19:44]
Mimochodem Mekku, na NP pisu o politice, na Streitovu patafyziku tam nemam nic - je to jen dalsi
masibl, ale neni zruda jako vy, tak at si blaboli - je na rozdil od vas zcela neskodny :-)

BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 19:39]
Mekku, vase touha dostat na Mageo policejni vysetrovaci tym je sice nerealna a bez sebemensi sance na
uspech, nicmene skvele ukazuje, jaka jste odporna, bezcharakterni, hloupa, estebacka a paranoidni
zruda. Samozrejme vas cekaji Bohnice a naproste zapomenuti. Je mi vas lito, vas konec zivota bude
stejne hnusny jako vy sam. Zcela spravedlive.

BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 17:25]
MEKK [9.7.07 - 17:18] Zkuste psát můj nick fialově, bude to takové dábělské :-) Jste jenom hloupý
estébák, primitvní nevzdělanec, hulvátská zrůda a neléčený paranoik. Můžete mě nejvýš rozesmát. Jestli
se ovšem vy budete smát v Bohnicích to vážně nevím.
PS: Která věta vašeho postu je vlastně o fyzice? :-)))

BEFELEMEPESEVEZE [9.7.07 - 12:56]
Mekku, zase ukazujete své fašistické smýšlení estébáka. Váš jmenovec tam (proč tvrdíte, že se za
někoho vydává - máte pro to nějaké důkazy?) přesně tak, jak obhajujete, vyjádřil svůj názor. Vy
nebudete (nikdy naštěstí) určovat, kdo smí názor vyjádřit ani jaký názor smí vyjádřit. Váš viditelný
protimluv vás usvědčuje ze lži, nenávisti a nekonečné hlouposti. Odeberte se ihned do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [6.7.07 - 23:29]
Mekku, musite do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [6.7.07 - 18:28]
Mekku, dekuji, ze souhlasite s duvody prazdnosti mnoziny.

BEFELEMEPESEVEZE [6.7.07 - 14:02]
Sejpa: Musis Mekka pozadat o access asi. Ale jestli to umi nastavit nevim. Stejne by te zase hned
smazal a/nebo zabanoval. On ceka na prazdnou mnozinu prikyvovatelu :-)

BEFELEMEPESEVEZE [6.7.07 - 09:58]
Mekku, zase jen blabolite hlouposti a lzi. Jste tupy hulvat a paranoidni estebak a musite do Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [5.7.07 - 12:28]
MEKK [5.7.07 - 12:22] Úctu si člověk zaslouží. Vy jste ale jenom zrůda.

BEFELEMEPESEVEZE [5.7.07 - 12:26]
MEKK [5.7.07 - 12:22] Zalezte si okamžitě do tý svý mono(ne)logický díry, kde si, jak tvrdíte roky,
beze mne bezvadně popovídáte o fyzice, ale přesto se s váma nikdo bavit neche (že prolhanče tupý).
Nebo raději táhněte do Bohnic mašíble.

BEFELEMEPESEVEZE [4.7.07 - 11:08]
Chlapci si tak nejak vystacej sami se sebou :-)

BEFELEMEPESEVEZE [3.7.07 - 16:47]
Este to tak %-)

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 17:34]
Mekku, to neni ani jednoducha ani matematika. To je slatanina silence co uz ma bejt davno v Bohnicich.
Strcte si tu prasofyziku za klobouk, nikoho na svete takova blbost nemuze zajimat - leda vaseho
psychiatra.

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 14:31]
Mekku, hlavne tam zustante a nevylejzejte dokud si pro vas neprijdou z Bohnic.

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 10:55]
Mekku, auditko o cemkoli muze fungovat jedine bez vas. Hloupi a nenavistni estebaci vadi vsude a
vsem. Jenom v Bohnicich vas budou mit vsichni radi :-)

BEFELEMEPESEVEZE [2.7.07 - 02:18]
Mekku, jste tupec bez vzdelani, sprosty lhar, nechutny hulvat, odporny estebak, neleceny silenec.
Musite nutne do Bohnic, neni jina moznost.

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 13:20]
BLONDYN: Vo to prece go 8-)

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 13:03]
Mekku, vy tupce, o algebre se nehlasuje. Jdete do Bohnic, nemate zadnou jinou perspektivu.

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 12:35]
Mekk: Ses vic nez z kurvy syn
Diky. Souhlasim :-)

BEFELEMEPESEVEZE [1.7.07 - 03:28]
Mekku, ale to ja prece pisu sam, ze se porad pletu. S vyjimkou toho, ze: jenom hlupak nebo silenec jako
vy je presvedceny o tom, ze vsemu rozumi a ze se nikdy neplete :-) Tahnete do Bohnic estebaku
paranoidni.

BEFELEMEPESEVEZE [30.6.07 - 02:52]
Mekku prestante spamovat a jdete do Bohnic :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 19:20]
Mekku jste trochu stereotypni. Aldebaran vam byl dobrej, dokud jste tam smel psat. Jakmile jste dostal
ban, zacal jste Aldebaran pomlouvat, psat na ne udani a vyhruzky. Navlas totez delate ted, kdyz vas
konecne vyhodili z audirka fyziky. Vase skutky jsou vedeny jen a jen nenavisti k pravde a lidem, co
vam ji rikaji - ze HDV je smesny, bezcenny blabol, vyplod hlupaka, nevzdelance a paranoika. Mazejte
do Bohnic. Nebo me bavte dal - k vasi skode, kdyz vas to bavi. Nejsem kral, ale proc nemit osobniho
saska, ze? :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 19:09]
Mekku jen tak dal. Je videt, ze vase zoufalstvi vas uz zacina rozkladat a nicit nemoznosti dosahnout
vasich odpornych prani. Ano, vase touhy aby vase lzi bral nekdo soudny za pravdu jsou marne a
nenaplnitelne. Pravy cas vydat se do Bohnic :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 18:33]
Mekku jste cim dal zabavnejsi. Zkusim vam zajistit misto v comedy klubu Bohnicke PL :-)

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 17:31]
Mekku, musite postupne. Nejdriv se musite doucit aspon latku zakladni skoly a az potom muzete
studovat TR. V Bohnicich pochopitelne.

BEFELEMEPESEVEZE [29.6.07 - 15:02]
Mekku, vy si hrozne ublizujete. Musite byt priserne frustrovany, kdyz touzite mi ublizit, ci me urazit
nebo aspon nastvat a jedinym vysledkem je, ze z vas maji vsichni i ja jen a jen srandu :-)

