
Maminak
(Hunicillin, 2010.03.13 09:54) 

Ha a tetteik következményére gondolsz, amikor azt kérded, hány év jár nekik, nem lehet 
megmondani. De egyetlen másodpercet sem fognak elengedni a büntetésükből, a karmatörvény 
(sors) nem véletlenül van bekötött szemű Istennőként ábrázolva. Ott már nem fog számítani a 
zsozsó, sem a kitalált isteneik.
Szegényeket inkább sajnálni, kellene, hogy vakságukban olyan terheket vesznek magukra, 
amelyet nem is látnak a rájuk aggatott szemüvegek ("nevelés" "tóra" stb) miatt.
Aki a Földön poklot csinál, meg fogja tapasztalni, milyen a valódi pokol, függetlenül attól, hisz-e 
benne.
Az ősember sem hitt a rádióhullámokban, de attól azért léteznek :) 

Válasz 

Jberény
(Mami , 2010.03.12 19:09) 

És akik ezt az ÚJ HOLOKAUSZTOT művelik ezért, hány év jár nekik ? 

Válasz 

Jól látod, kedves Bubu
(Törpapa, 2010.03.11 21:09) 

De amíg szétolvasott agyú ifjaink és magukat zihálva is a szavazóurnákhoz elvonszoló 
nyuggereink újra és újra legitimálják a hatalmukat, addig legfeljebb a magyarok egyik fele küzdhet 
a magyarok másik felével, a röhögő harmadik meg hozza a többi rokont is megürült helyekre.
A gyerekeknél van ilyen, hogy kötelezően rocker vagy mittudomén micsoda valaki, a kicsit 
nagtyobb gyerekek még kötelezően pártot választanak. 
A Magyarok Istene meghalt, van ballik megg jobblik. 

Válasz 

szabi
(Bubu, 2010.03.11 20:25) 

Rabigát csak imával és szép szóval nem lehet lerázni ! 

Válasz 

maglod-mende
(lordano, 2010.03.10 21:31) 

Ha hiszünk a Magyarok Istenébe, Biztos,hogy vissza is fog ütni!!!!!!!!!!!!! 

Válasz 

Új zéland
(Ádám, 2010.03.08 22:18) 

Münzberg Mihály Úram!Le a kalappal ön elött!Ehez nem sok hozzáfüzni való van.Annyit 
mindenképpen,hogy abban az esetben ha egy magyar kissebbségbeni csoport élne izraelben,és 
egy szép napon elöálna,azzal a követeléssel hogy izrael kövesse meg a magyarokat azért a 
mérhetetlenül sok bünért amit a magyarokkal szemben elkövettek.Akár kárpotlási igényekkel is fel 
lehetne lépni!Úgy néz ki,ök se sokat tanúltak a történelemböl.De ez a pökhendiségük még vissza 
üthet. 



Válasz 
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