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Nicky Davidov JAFFABALL
Някой пак ме изтри от администраторите на тази страница. Не мога да разбера кой ме цензурира и
с какво съм заслужил това.
Like · Comment · 22 hours ago · 

JAFFABALL Този "някой" не си ли самия ти, бе Ники? Ах тези
лоши хора, дето все гледат да ти правят мръсно! Май обичаш
да се правиш на невинна жертва?
19 hours ago ·  2

Sarah Beny ...XA-XA-XA
19 hours ago

Nicky Davidov Не съм аз Веселина. Не вярвам да мислиш, че
съм толкова компютърно неграмотен. Каквото и да е, моля те
да ме възстановиш катао администратор. Това се случва за
втори път ако си спомняш. Никак не ми е приятно.
18 hours ago

Nicky Davidov Сара, на теб може би ти е смешно, но на мен
ми е обидно.
18 hours ago

JAFFABALL Ще се наложи да си припомниш, драги ми
Смехурко, че ти сам пожела да напуснеш JAFFABALL (въпреки,
че те увещавах най-приятелски да си помислиш). Напусна
най-брутално, без да ме предупредиш! преди повече от
половин година, като ме остави ...

See More
17 hours ago

Nicky Davidov 1. За сайта - да. Не желая да работя с теб. И
все оше не желая! Но за страницата във Фейсбук не съм
заябябял НИКОГА, че се оттеглям.
16 hours ago

Nicky Davidov 2. Това означава, че ти си ме изтрила. Така ли
е?
16 hours ago

Nicky Davidov 3. Настоявам веднага да ме възстановиш като
администратор! Нямаш никакво морално право да ме изриташ
от Джафабол. Не сам ти го отстъпил, както напражих със
сайта.
16 hours ago

JAFFABALL Страницата и сайта се правят от един екип,
който ти напусна! Няма какво да го увърташ. И никой, никога
не е бил цензуриран- нито в сайта нито в страницата. Така,
че можеш спокойно да си пишеш, каквото ти душа заиска, без
да правиш излишни инсинуации,че стана за смях на
кокошките.(Ализа)
15 hours ago

Nicky Davidov Веселина-Ализа Цветкова-Давид, ти - екипа,
постъпваш нелоялно, невъзпитано, нахално. Но не забравяй,
че има Господ и ще си платиш някой ден. Дано го дочакам. Да
видя.
15 hours ago

JAFFABALL Тук съм напълно съгласна с теб - има Господ и
всеки ще си плаща за дяволъците, включително и ти! Доста
се увлече пак с обидите -не мислиш ли?(Ализа)
14 hours ago

JAFFABALL Да не би да забрави,че ти изхвърли сайта от
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хостинга му, без да ме предупредиш и на практика го затвори.
Можеш да направиш същото и със Страницата, което се
опитваш да сториш ,превръщайки я в трибуна на лични ежби.
Вероятно всичко това намираш за много "лоялно"... (Ализа)
8 hours ago
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