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?gyereked van?
a háború kimenetele most ezen dől el
szép szavak csak szavak az igazi önfeláldozás a gyerek vállalás

Kedves Robi !
(Maya, 2010.01.05 08:59)
Igazad van abban ,kicsit több fáradtság kell ahoz hogy egy ilyn hoszabb fejtegetést értelmezzünk.
De talán időnként megéri.
A cselekvés előtt azért nem árt gondolkodni összehangolni mit akarunk,külömben csak jobbra balra
puffogtatnánk esetleg sajt társainkat harcképtelenné téve.Ezt gondolom Te sem akarod.
Szerintem mi Magyarok pont azért vagyunk még jelen pillanatban "bénák" /bár ezzel nem értek
teljesen eggyet, mármint hogy bénák lennénk/ mert még nem állt ki élünkre a megfelelő "Szövegelő"
akit egy emberként követni tudnánk és végre cselekedhetnén.Nem tudom hol élsz jelenleg, itthon vagy
külhonban,de ha figyelemmel kiséred a belföldi politikai eseményeket,látnod kell hogy mire megy ki a
játék.Pont erre hogy ilyen kemény indulatokat sőtt ettől keményebbeket váltsanak ki belőllünk lehetőleg
még a választások előtt és oda tudjanak csapni a számukra legmegfelelőbb módon.Én békés természetü
vagyok, de hidd el már nekem is "nyitva a bicska a zsebemben".Még is azt mondom nem mehetünk
fejjel a falnak.Egyre kérlek,tudom nehéz lesz megtenni,de KÉRLek vond vissza átkodat,nem hiszem
hogy komolyan gondoltad.Nem is gondolod a kimondott szónak /még irott formában is /memekkora
ereje lehet.
üdv: Maya

robi
(>Zoli<, 2010.01.04 11:55)
Kedves robi
Nehezen tudom megérteni indulataid, és hozzászólásaid mondanivalóját, de előre jelzem, ha
legközelebb is átkozni szándékozod, (mint itt lent) és szidalmazni és alpári módon használod
kifejezéseidet nemzetem és lapunk olvasói vagy bárki iránt, a megjegyzéseid ezután is kíméletlenül
vassöprűzöm. Nem csak téged minősít, de veszélyezteti lapunk megmaradását. Ezt akarod? Akkor
pedig nemkívánatosnak osztályozlak az IP címed alapján ami mindég megjelenik és már többször
töröltem, de azután azokat nyilvánosságra hozom.

izrael
(robi, 2010.01.04 11:11)
Ezek a semmitmondó szövegelések csak arra jók,hogy megbénitsák a magyart.Szerintem erre megy ki
a játék.Sok süket duma,semmi cselekvés.Miközben töretlenül nyomúl a gátlástalan területrabló zsidó
banda.Amennyiben igaz ez,legyetek átkozottak ti is!

