J_NAVRATIL [3.8.07 - 14:04]
Aha tak to jsem vam neřekl ? Vite nejraději ze všeho shromažduju informace ale ne ty naučný.
Vždycky jsem to dělal, donášel a udával ale tak aby to nikdo nepoznal, ale nakonec to vžycky
prasklo. To by jste me meli vidět jak si kopiruji co kdo řekl a třídim si to podle jmen.(( hrozne nadavam
a proklinám vas vy zasrani hajzlové)) kdyby tady byl policejní režim a možná přijde tak já to z gustem
na vás vytáhnu všecky vás zjistím a budu ničit az budu ůůůplne odpravenej. To vite sex v mym veku
nahrazuji sprostymi nadavkami a ponizovanim každýho kdo jen trochu se mi znelíbi . Jak vás vy gauneři
grázlové hajzlové, bestie a hyeny nenávidím kdybych mohl všecky vas zavřu pochčiju a poseru. Vy me
vůůbec neznáte ale počkejte...

J_NAVRATIL [1.8.07 - 09:53]
Víte jsem starý protivný dědek, nevzdělaný vzteklý a hlavně nepřející. Jsem ale hrozně ješitný a
mám o sobě velký mínění. Nenávidím vzdělaný lidi vždycky jsem je neměl rád věděli co já nikdy
nevěděl, no byl jsem líný se něco učit, všecko jsem flákal ale najednou nastal obrat , napadla mě úžasná
věc ale když jsem to říkal kolem nikdo v tom nic neviděl a odmital mě poslouchat tak jsem se jen utvrdil
v nenávisti k ostatním. Zkoušel jsem na ně donášet, žaloval jsem vždycky už jako dítě, očernoval jsem
pomlouval vyhrožoval prozrazením intimností atd..nic anipozději když jsem se začal soudit. Vlastně se
trstám pokazil jsem si život, přišel o rodinu zůstali mi jen potřeštění kamarádi jako já. Ne žebych nectěl
být jiný, chtěl bych ale nedaří se mě to protože jste na mě všici zlí posmívate se mi, celej svet se me
posmiva jdu nakoupit a už tam kdosi na me ukazuje a šklebi se, pritom jsem nejdulezitejsi osoba na
svete znam velky tajemstvi fyziky neco tak jednoduchyho a tak vyznamnyho, vidite už jsem zase v tom
už bych vam zača sprostě nadavat ale ja se chci omluvit, omluvit všem kteři maji trpelovost se se mnou
bavit potřebuji váas musim to nekomu řikat a musim uražet ale jen když se mnou nesouhlasite a citim že
neco umite. Jsem hrozne rozrušeny jak začnu psat o fyzice ja fyziku hrooozne miluju ale vuuubec je
nerozumim, možna kdybych vyjel z česke kotliny tak by me jinde ocenili než ti grazlia hajzlove v cesku
kde kazda hajzlbaba se o me otre hubu.

