Przed repatriacją to było?
Zaraz…przez jaki to park szłyśmy z Klementyna Kuleta te trzy
lata temu?
W czasie zbiórki podpisów
pierwszej edycji…

na

#RatujmyKobiety

to

było,

Czy to był park, czy jakiś wiadukt?
Zaraz…wiadukt czy most?
"Wiadukt – budowla inżynierska, pozwalająca na pokonanie
przeszkody terenowej typu: dolina, wąwóz lub droga kołowa czy
linia kolejowa, z wyłączeniem przeszkód wodnych (…) Wiadukty
budowane są podobnie jak mosty, z wykorzystaniem podobnych
rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych."

To z: https://pl.wikipedia.org.

Pogoda była piękna…
Czy to już był Ursynów?
Tabliczka z nazwą?
"Nic o NAS bez NAS"… skąd to? Co to?
Czy słyszałam to (czytałam?) na proteście RON – u
w ubiegłym roku?
NIC o NAS bez NAS…co my tu mamy na jej profilu?
Pan Mateusz Klinowski: "Przed chwilą w swoim gabinecie została
pobita Ewa Całus – wiceburmistrz Wadowic."
"Zrobiła to Elżbieta Łaski, która ma już wyrok za rzucenie się
z pięściami na mnie.".
"Łaski to ulubienica portalu Wadowice24, broniona przez
posłankę Ewę Filipiak z PiS.".
"Szczucie na nas i awantury trwają od 4 lat.".
"Takiej NORMALNOŚCI chcemy w Wadowicach?"
"Najpierw niszczyli nam banery, teraz doszło
do rękoczynów.".
To wpis z 25 października 2018.
Ale…czy chce Wam się to komentować?
Co my tu jeszcze mamy, to znaczy na profilu NIC o NAS bez NAS?
Ano:
Pan Wadim Tyszkiewicz: "Podałem do sądu z oskarżenia
prywatnego według mnie potencjalnego przestępcę, który od
kilku lat kilkusetkrotnie, niemal codziennie obraża, zastrasza
i szkaluje mnie publicznie.".

"Dla mnie to klasyczny stalking.".
"Człowiek ten ma obsesję na moim punkcie, co wg mnie staje się
wręcz chorobliwie niebezpieczne.".
To z kolei wpis z 7 sierpnia 2018.
A dziś Hejtstop do mnie, o 11:35: "Wiemy, sprawą zajmuje się
policja."
Ale…o co chodzi?
Czym "zajmuje się policja"?
Jaką "sprawą" znaczy?
Ano w ostatnią sobotę o 19:28 ja do Hejtstop: "(…) takie coś
było na Face'ie:"…
Ale co?
Ano: "Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w szpitalu.
Na prawicowym portalu życzą mu śmierci.".
To tytuł.
""Nie zapomnijcie ch…wbić osinowy kołek", "Mam nadzieję, że ta
k… zdechnie i to szybko. Tego ci życzę, ty lewacka szmato" –
tak czytelnicy prawicowego tygodnika DoRzeczy komentują
informację o hospitalizacji prezydenta Poznania Jacka
Jaśkowiaka.".
Chce Wam się to komentować?
To z: http://poznan.wyborcza.pl.
Chamskie komentarze, jakie tu widzicie, nie zostały oczywiście
napisane ani tym bardziej wydrukowane
przez redakcję http://poznan.wyborcza.pl.
Zostały przez nią zacytowane.

A przez kogo zostały napisane, to właśnie
z http://poznan.wyborcza.pl wiemy, no nie?
A Alosza w Kazachstanie słyszał "Puste koperty" pana Piotra
Szczepanika?
A może "Żółte kalendarze", też pana Piotra Szczepanika?
Przed repatriacją to było?

