SMS mobil +420 777 985 566 „Majer“

Čtvrtek 1.11.2018

19:35 hod.
Dobrý večer pane Single. Teď jsem četl Vaše články o Martinovi Michalovi. Nemám sílu Vám ani zavolat. Ale to co píšete o něm je vážně hrůza. Martina znám dlouhé léta a to co píšete je špína a lži. Nedivím se, že to řeší. Každému by vadilo, kdyby se o něm lhalo. Styďte se. Je mi Vás líto jako člověka.

Jan Šinágl 20:34 hod.
Píši snad něco nového co nepíše bulvár už roky, vyjma 8 let trestu jeho syna, o kterém všechna média mlčí? Mně je líto lidí, kteří se bojí podepsat.

20:58 hod.
Mně je líto vás. Lži mají být potrestány. Martin je čestný člověk. Velice dobře vím co píšu. A nedivím se, že se brání takto. To co jsem četl za Vaše výplody je katastrofa. Že Petra je jeho milenka a jiné. Lhaním se neproslaví člověk. Je to vše smutné co jste napsal a hanba. Kdo Martina zná tak ví jaký je. A já za něj dám ruku do ohně.

21:04 hod.
Kopírovat s Fb konverzace? O letadle a jiné? Však je to jeho fb a i kdyby sháněl vzducholoď jakým právem to zveřejňujete? Pokud nemáte co psát jiného tak Vám poradím. Teď se řeší zastřelení medvěda co trhá ovce. To lhát nebudete. Krásný večer

21:09 hod.
Víte, ze vas Vondráček jen zneuzil k sireni lzi? Vy to ted zaplatite veskerym svým majetkem?

21:11 hod.
Pane Sinagle? Kde vezmete 1,5 mil za Vaše lži? Už jste nad tím přemýšlel? Chudák Vaše rodina.

21:14 hod.
Sledujte XTV. Pochopíte pak hodně. Krásný večer Vám přeji. A abych se představil. Mé jméno je Majer.

21:21 hod.
Umíte si představit fungování teplouše v base? Tam vám protáhnou zadek a každý teplouš je tam spokojený. To jsem teď četl na internetu jako poznatek.

Pátek 2.11.2018

19:29 hod.
Už jsi si vybral poštu? Máš tam pozdrav od exekutora

P.S.
Přepsáno z mobilu doslovně, včetně gramatických chyb. J.Š. 6.11.2018

 

