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Cejrowski: Szubienica dla prezydenta Gdańska.
Podpalić komitet partii!
Dodane przez: Sebastian Moryń Kategoria: Polska
- Donald pięknie lukruje i wszystkim wisi. Złotousty to jest jedno z imion szatana –
mówi Wojciech Cejrowski Kubie Jankowskiemu. Zobacz film.

Wojciech Cejrowski stojąc przy swoim straganie, w
charakterystyczny dla siebie sposób zbeształ Donalda
Tuska i władze Gdańska za wydanie pieniędzy na Euro
2012 – czytamy w „Fakcie”, który opublikował film na
swojej stronie. Nagle z tematu piłkarskiego rozmowa
zeszła na temat Lenina. Cejrowski oburzył się, że
zbrodniarz bolszewicki został ponownie patronem
Stoczni Gdańskiej. Jego zdaniem to promocja Lenina i za
takie coś należy się Pawłowi Adamowiczowi szubienica.
Rozmowę przeprowadził Kuba Jankowski z ”Matura to
bzdura”.
Wojciech Cejrowski
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Sodalitium Pianum napisał/a:

środa, 29 sierpnia 2012, 12:52

Pan Cejrwoski znowu podkoloryzowuje na potrzeby budowy własnego wizerunku w mediach.
Lenin to zbrodniarz -zgoda, ale przydomek Złotousty nadawano nawet świętym:
LINK

Polipid3 napisał/a:

środa, 29 sierpnia 2012, 13:32

Ludzie w Polsce to barany beee,beee,beee kop w dupę i idą dalej.

Piotrek75 napisał/a:

środa, 29 sierpnia 2012, 13:41

Panie Cejrowski, a czemu pan sam nie pójdziesz i nie podpalisz? Mówić, że inni powinni albo
mądrych rad udzielać to każdy potrafi...
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Piotrek75 napisał/a:

środa, 29 sierpnia 2012, 13:44

Ty Polipid3 sam też jesteś baran, tylko kto inny cię strzyże...

Częstochowski Poeta napisał/a:

środa, 29 sierpnia 2012, 13:48

Bredzi Wojtek strasznie, aż mi go szkoda. Chyba rozumiem, dlaczego prosił, żeby się za niego
pomodlić.
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