
piotreknosek   •   wczoraj, 19:50    

Hejo 
Co tam? 

Piotrek mam na imię   
Widzę że jesteś z Norymbergii,miło. 
Jakoś mało tutaj ludzi do poznania i normalnej rozmowy. 
 
mhmhm   •   dzisiaj, 01:02    

cześć. nie pytałem jak się wabisz. nie jestem z Norymbergii lecz z Polski. co do reszty, to nie wiem, 
nie pisuję zwykle z typkami, a tym bardziej na kurwidołku. zdecydowanie mam ciekawsze zajęcia 
aniżeli marnowanie czasu na idiotów. 
 
ciao! 
 
piotreknosek   •   dzisiaj, 01:05    

hmmm 
to uważasz że jestem idiotą?  
nie znając mnie? 
 
piotreknosek   •   dzisiaj, 01:07    

z Polski owszem jesteś pewnie.Ale w opisie masz Norymbergia. 
Dosyć powierzchownie i pochopnie oceniasz ludzi. 
 
mhmhm   •   dzisiaj, 01:09     

nie oceniam. wyrażam swoją opinię. 
 
piotreknosek   •   dzisiaj, 01:56    

Nie znając mnie oceniasz mnie że jestem idiotą?  
słabe to 
 
mhmhm   •   dzisiaj, 03:04    

Przypomnij mi, w którym miejscu napisałem cokolwiek takiego dotyczące twojej osoby. 
 
Być może pomyliłeś okienka i napisałeś do niewłaściwego rozmówcy. Choć jeśli tak bardzo nie 
uważasz co i z kim piszesz, to można by się pokusić o takowa teorie. 
 
piotreknosek   •   dzisiaj, 03:15    

napisałeś o marnowaniu czasu na idiotow. 
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czyli w tym momencie potraktowałes mnie jak idiotą pisząc ze mna.  
No cóż przykre to jest że tak uważasz. 
 
mhmhm   •   dzisiaj, 03:29    

No, tez właśnie. Napisałem o marnowaniu czasu na idiotów i tylko to napisałem. Nie wspominałem 
nic o tobie. Niestety jestem odpowiedzialny za to, co pisze i mówię a nie za to, jak osoby do których 
to wypowiadam to zinterpretują. Wystarczy przestać bawić się w interpretacje, bo życie, to nie 
gimnazjum i wszystko stanie się prostsze. 
 
W dalszym ciągu podtrzymuje swoje zdanie, ze jeśli takie przejawiasz debilizmy, to jest wielka 
szansa iż do grona debili się zaliczasz, a zatem życzę powodzenia z innymi debilami, może się 
dogadacie. Ty ze mną na pewno nie. 
 
Żegnam. 
 
piotreknosek   •   dzisiaj, 03:43   

No cóż widać że sam sobą reprezentujesz bardzo niski poziom. Taki typowy młody człowiek, 
zadufany w sobie oraz zero jakiejkolwiek samo krytyki. Widać że jesteś młodym sfrustrowanym 
człowiek, który ma dużo problemów że sobą.  
Tak się zachowują ludzie którzy mieli ciężkie dzieciństwo. 
Hmmm 
Co matka się nad Tobą znęcała, czy może ojciec?  
Założę się że jesteś chłopakiem który żyje z dnia na dzień mający długi i zero oszczędności. 
To taki twój skrócony portret psychologiczny. 
 
mhmhm   •   dzisiaj, 03:58    

Nie pytałem się o twoje życie i to czy i w jakiej ilości masz długi. 
 
Jeśli ciebie pół rodziny jebalo, to reklamacja nie do mnie. 
 
piotreknosek   •   dzisiaj, 04:03    

No widać że to ty masz problemy ze zrozumieniem tekstu. 
No to można dalej Cię opisywać.  
Jesteś człowiek który uważa iż jest wszechwiedzący.Może i tak jest ale niestety zapewne wiele razy 
się myślisz chodź nie potrafisz się do tego zapewne przyznać. Bardzo często zapewne chcesz radzić 
sobie sam, ale zapewne ciężko ci to wychodzi i bez pomocy innych nie dałbyś rady.  
Wiesz z twoich krótkich zdań idzie wiele wywnioskować. 
Jak to się mówi takie mogę zboczenie zawodowe. 
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