Nagymagyarország
(koronahad, 2010.12.04 16:15)
Ha majd hajtót űz a vad
Tőr előre szittya csapat
Bombát írunk az utca kőre
Öreg s ifjú tőr előre
Sáncunk lesz árulok teteme
S mienk szabadság nemzete
Vérrel írunk grefítis falakra
Köpünk minden gyáva alakra
S lesz jövőnk élet vagy halál
büszke végzet szemből kaszás
Válasz
ajovo!
(Istvan, 2010.12.04 01:26)
Tiz eve,amit gondolok,hianytalanul bekovetkezik!
A mai kormany bukni fog!
Egy even belul!
A Magyar Szent Korona Ertekrend,Eszme elfogja erni a celjat!
Egesz Europa megkoszonheti,de a fold belereng!
Ez csak az igazaknak lesz kedvezo!
A gonosszag nem pusztul ki csak visszahuzodik!
Szemelott kell tartani es akkor eljonnek a........................................
Válasz
mindenkinek
(Eszter, 2010.12.02 10:59)
És akkor most kérdem én,naív paraszt:
miért is volt terrorcselekmény az MTV székház elfoglalása?Hiszen ez a
MIÉNK...ELVILEG...NEEEM?
Válasz
milyen elszámoltatás??
(miről beszélsz?, 2010.12.01 20:10)
Komolyan azt gondolja bárki is hogy törvényes eszközökkel civilizált öltönyös figurák valaha is
elszámoltatnak itt akárkit is??
ilyen naivitást... ez csak vicc
maximum Téged!!! mert lógsz az Apeh-nak 5ezerrel...
A Nagybetűs fog elszámoltatni egyedül és senki más
de bizony mindenkit és kíméletlenül
és gyanítom nem lesz 6 millió felett a bolygó lakossága azután
a világ jelenlegi formájában egy hangyányit sem jobb mint Szodoma és Gomorra... sőt ha
mondhatjuk szerintem sokkal rosszabb és minden eddiginél undorítóbb

és gyermeteg elképzelés hogy törvényesen elszámoltatnak valakiket, akik maguk hozzák a saját
törvényeiket..
csak vicc!
ilyenről ne álmodj
amíg emberek elmennek szavazni
bízva abban hogy talán a Gordonka vagy Viktorka jobban irányítja az életüket mint saját maguk
addig baj van.. és reménytelen reménykedni akármiben is...elszámoltatni a mai világban
"törvénytelen" eszközökkel és módszerekkel lehet csak.
ez a törvénytelenség persze nézőpont kérdése...
Válasz
Edit, Zoltán
(Plósz Sándor, 2010.03.16 23:44)
Kedves Barátaim!
Ilyen a totális orgazdatársadalom. Várjuk az elszámoltatást!
Válasz
Ozora
(Edit, 2010.03.16 19:44)
Ilyen cselekmények után csodálkoznak, ha némelyeknek agresszív gondolatai támadnak?
Meglepődnek, ha radikális változásokat akarnak és számonkérést, elszámoltatást, büntetést???
Remélem minden kiegyenlítődik...
Válasz
nagykanizsa
(zoltan, 2010.03.16 13:51)
Hát ehhez már szólni sem tudok,mert ez akkora pofátlanság!!!!!!!!!!!!! Igazi HAZAFIAK ,így a
szabadságharcra emlékezve!
Válasz

