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1 – Wstęp do zła 

 

Nienawiśd jest potrzebna w celu zyskania siły do eliminowania wrogów. 

Nie myślałeś/Aś żeby poczud słodki smak zemsty. 

Tylko ta żydowska kurwa jaką jest Jezus Chrystus miłowała swych przeciwników. 

Przeciwników trzeba zmielid piłą mechaniczną razem z tymi co ich spłodzili i wysrali. 

Każdego wroga niech czeka śmierd razem z tymi którzy ich kochają czyli rodziną. 

Ich rodziny niech zdychają w bólu razem tymi bachorami. 

Zobacz jakie to piękne jak dziecko umiera za niewinnośd, za to że jest małe i słabe. 

Zobacz jakie to piękne jak zabijasz matkę dziecku a ono tak pięknie płacze. 

 Jakie to piękne patrzed jak ktoś zdycha, tylko mu tak zdeptad palce żeby wpadł do otchłani. 

Od małego lubiłem znęcad się nad swoim psem który miał na imię „Tina” straszyd go 

Czy bid go na ulicy smyczą. 

Pamiętam okres jak miałem 5 lat i kijem biłem gołębie pamiętam jak jednego udało mi się uderzyd 

Jak startował do lotu. 

Jak byłem w gimnazjum to też lubiłem wyszukiwad ofiar i ich bez powodu nienawidzid. 

Pamiętam jak wytłukłem okulary kolesiowi z 5 razy jednym razem nie było co z nich zbierad. 

Pamiętam też jako mały chłopiec pchnąłem kolesia ze schodów który miał w tedy tyle lat 

Co ja, już się fascynowałem że umarł niestety uleczyli go. 

Nawet na pogrzebie swojej babci w ogóle nie płakałem tylko się śmiałem prosto 

W jej trumnę. 

Jak dziadek dużo wcześniej umarł to też nie czułem smutku, miałem na to wyjebane. 

Jak pastwiłem się nad kolesiem też z gimnazjum kiedyś za to że był niski i miał skośne 

Oczy bo miał downa, szydziłem z niego nazywając go „Pedalskom Kurwą”, śmiałem 

Się z tego że on płakał. 

Do teraz jak ktoś powie że mam empatie to popadam w agresje nawet 

Mam ochotę taką osobę zabid. 



 

 

3 – Nienawiść do rodzaju ludzkiego (Mizantropia) 

 

Moim największym wrogiem jest ludzkośd, moim morzeniem jest ZAGŁADA LUDZKOŚCI. 

Nienawidzę ludzi jak widzę małe skurwysyny które tworzą następne pokolenia, to tak 

W  myślach mówię „ŻEBYŚCIE TAK ZDECHLI JAK PSY WY WSZYSCY Z ZARAZY LUDZKIEJ, WSZEGULNOŚCI MAŁE 

DZIECI”. 

Lecz ludzie się nadal tworzą jak szczury i zarazki niosąc nam choroby i przeludnienie. 

Miałem popierdolone dzieciostwo jak byłem mały i mi urągali to mój ojciec ze spokojem 

Czytał Se gazetkę, i nie interesowało go to że mnie biją czy wkurwiają. 

Jaki to jest ojciec który nie reaguję jak syn cierpi, to nie ojciec to wróg. 

Matka próbowała mnie uczyd o istocie której nienawidzę czyli o bogu, 

Wkurwiały mnie słowa „MIŁUJ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO” 

Nawet nie zdając sobie sprawy jak jestem kosmicznie wkurwiony jak widzę 

Ten ospermiony ryj JEZUSA CHRYSTUSA. 

Jak bym żył w czasach starożytnych to jak bym wiedział że Jesus się narodził 

To bym poszedł do Nazaretu i mu tak rozpierdolił ten ruchany ryj przez Maryje. 

Najpierw bym zabił juzefa a potem Maryje a na koniec wyrwał Jezusa z spacerówki 

I go z całej siły jebną kamieniem w mordę że mózg by mu wyleciał na ziemie. 

Nienawidzę Jezusa za to że oddał życie za ludzi których nienawidzę. 

Powinni Jezusa ukrzyżowad jak miał rok. 

Według mnie nie ma miłości do bliźnich jest nietolerancja i nienawiśd, 

Oko w oko ząb za ząb i to jest poprawne. 

Często jak widzę przechodząc ulicą tych pierdolonych jehowitów roznoszących 

Tą zarazę jaką jest Jezusa to myślę „SZKODA ŻE ADOLF HITLER ZOSTAŁ OBALONY PRZEZ USA. FAJNIE BY BYŁO 

JAK BY TA SEKTA TA ZARAZA ZOSTAŁA ZAGAZOWANA I NA ŚWIECIE BY NIE BYŁO JUŻ TEGO GÓWNA - 

ŚWIADKÓW JEHOWY” 

Ale nie tylko ich nienawidzę, nienawidzę ich za to że kochają ludzi, modlą się na daremno do KURWY 

CHRYSTUSA. Kochają mojego wroga czyli boga. 



Nienawidzę wszystkich, jestem fanem ZAGŁADY LUDZKOŚCI. 

Moim idolem jest Adolf Hitler, on też tak wszystkich nienawidzi. 

 

 

 

 

4 – NIZS 

 

 

Teraz kurwy rządzą polską takie jak PIS. Nienawidzę PO, według mnie to uchodźców 

Trzeba spalid kwasem siarkowym tak by się zakurwiście rozpuścili. 

Z przyjmowaniem uchodźców jest tak jak by z wpuszczaniem wrogów do swego domu, 

Którzy go demolują, uchodźcy to wrogowie oni tylko terroryzują. 

Przez to że polska od wieków była chrześcijaoska i trzymała się zasad 

Jakie ustalił żydowski typek – to jest słaba. 

Trzeba nasz kraj zmienid żeby był silny jak ROSJA I NIEMCY ORAZ USA. 

Przede wszystkim nie można myśled o cywilach trzeba ich traktowad jak śmieci 

Rozsypane na ulicy nie kierowad się uczuciami innych, tylko bez litośnie walczyd 

O siłę. 

Tu ludzkie życie powinno kosztowad tylko co gówno z kibla, czyli nic. 

Wszyscy powinni iśd walczyd z tymi co śmiecą sobą EUROPE, i bez 

Gadania. 

Ten kto w tym kraju kieruje się miłością ten zdechnie. 

Żydzi powinni byd unicestwieni, wszystkie rasy obce powinny byd zniszczone. 

Jedyną religią panującą w kraju jest zombiryzm (Satanizm Zombiryczny), 

Resztę zabobonów trzeba zniszczyd za to że są bałwochwalstwem. 

Kościoły i katedry oraz sale królestwa, meczety itp. Powinny spłonąd 

Razem z tymi co są w środku. 



Jedyną prawdziwą partią jest „NIENAWIŚD I ZNISZCZONE SPOŁECZEOSTWO” 

 

5 – Antyteizm 

 

Nietolerancja do chrześcijan powinna byd fanatyczna, trzeba 

spustoszyd kłamstwa Jezusa Chrystusa naszego wroga, spalid górę Synaj 

po przez niemoralnośd, nienawiśd i zło tworząc od nowa SODOME 

ORAZ GOMORE. 

Ten/ta kto nie grzeszy przed Jezusem ten jest martwy i przed tę zgwałcony/a. 

Jezus to cwel maryji, niewolnik do ruchania przez Żydów, mała kurwa JEZUS 

O płci męskiej lub bez płci  musi zdechnąd. 

To samo z hinduskimi kurwami co nawet robaka nie są w stanie zdeptad, bo są 

Zniewoleni empatią którą trzeba zniszczyd razem z ludźmi którzy ją czują w sobie, hinduistyczni 

Cwele i kurwy muszą zdechnąd jak psy za to że miłują wszystko i wszystkich. 

Judaistyczne skurwysyny wasz bóg zdechł razem z waszym marnym żywotem wasze 

Trupy nie są godne pochówku, nikt was nie zakopie, jedynie wywali do śmieci. 

A co powiedzied o muzułmaoskich kurwach co są zgnilizną dla ziemi, 

Ich śmieciowy żywot musi byd skooczony, tak jak wy mordujecie i gwałcicie za allaha 

Tak my mordujemy i gwałcimy was za Szatana. 

Zabid rodziny muzułmaoskie. 

Zabid zabobony i bajki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 - weź zemstę w swoje ręce 

 

 

Zemsta należy do ciebie, w bij nóż w serce agape i zabij tą miłośd, tworząc 

Nienawiśd. 

Zniszcz tych co ciebie niszczą, zabij każdego kto 

Krzywo się popatrzy. 

Zabij te kurwy, unicestwij je w imię Szatana. 

Dzięki nienawiści mamy moc w sobie, która jak urośnie w siłę daje moc zniszczenia 

Wroga. 

Weź do ręki siekierę i pościnaj głowy tym którzy cie nienawidzą, ZABIJ ICH W KRWAWY I BRUTALNY SPOSÓB. 

Katuj ich dopóki nie zdechną. 

Nienawiśd ma w sobie dawkę energii która jest ci potrzebna do sadyzmu czy mordowania bez litości, 

W koocu litośd to zbrodnia. 

Nie ma miejsca na litośd na świecie gdzie każdy jest twoim wrogiem. 

Nawet ci którzy mówią do ciebie że są przyjaciółmi tak naprawdę chcą cie tylko wrobid, 

Zabid każdego kłamcę co udaje przyjaciela zabid miłośd jaką kol wiek najbardziej 

Rozpierdolid agape. 

Zobacz jaką radośd ci przyniesie pierwsza zbrodnia. 

Zobacz jak fajnie giną ślepo niewinni ludzie którzy są winni 

Tego że słabniesz z poniżenia. 

LUDZKA ZARAZA ZDECHNIE JAK ZWIERZĘ. 

Oderwij głowę każdemu/każdej homsexualistce/homosexualiście. 

Spełniaj wole Szatana przez liczne i sadystyczne morderstwa. 

Zniszcz ludzką zarazę. 

 

 

 



7 – Antyhomosexualizm 

 

JEZUS CHRYSTUS Największy ze wszystkich gejów, on musi 

Byd wygnany z naszej planety po przez zniszczenie chrześcijaostwa. 

Każdą lesbę, geja czeka katowanie i sadyzm. 

Zabij księdza i papieża bo to pedofile a każdy pedofil to pedał. 

Zabij tego pedalskiego boga jakim jest J.H.W.H. 

Zabij lesbijkę Maryje co miała lizaną cipę przez żydowskie kurwy płci żeoskiej. 

Wyrąb piłą każdego geja/ każdą lesbę. 

Szatan rzyga na wasz widok pedały i lesby. 

Szatan nienawidzi pedałów/lesb. 

Oderwij głowę lesbijkom. 

Rozkrój na wzdłuż piłą gejów od dołu do góry. 

POLSKA JEST TOLERACYJNA – NIESTETY, ALE TO DŁUGO NIE POTRWA 

I GEJE ORAZ LESBY BĘDĄ TOPID SIĘ W KWASIE SIERKOWYM, 

BĘDĄ KRWAWID W WANNIE WYPEŁNIONEJ BĘZYNĄ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


