
Astăzi... ticăloșia e mult mai rafinată 
 

Chiar dacă viața uneori ne-arată 

Că nu-i chiar dulce ca o oranjadă 

Am suporta-o fără de tăgadă 

Dar, vai, ticăloșia-i atât de rafinată!!! 

 

Și omul, vai, defel, nu își dă seama 

Cum mintea-i e treptat REEDUCATĂ 

Cum rău-n chip de bine își țese hâd, mahrama 

Ticăloșiei sale atât de rafinată... 

 

Cum „OAMENI” fabrică la semeni moarte 

Și-apar la TV, în ziare,... conduc poporul frate 

Pozând în ipostaze „INOCENTE” foarte, 

Dând glas ticăloșiei atât de rafinate... 

 

Minciuna este lege, demagogia, TOATE 

”Virtuțile” Satanei îmbracă omenirea 

Omul de azi, naiv și slab cu firea 

E păcălit ușor de minți ”ILLUMINATE”! 

Căzând pradă ticăloșiei atât de rafinate... 

 

În toate păturile sociale, mari și late 

A pătruns răul, vânând societatea 

Azi om pe om, prea lesne dă la moarte 

Azi ești vândut de propriul tău frate 

Căci lege e ticăloșia atât de rafinată! 

 

Politicul discurs ascunde-al fiarei rânjet 

Ce prada o pândește, târându-se pe coate 

Poporul la tăiere se-ndreaptă fără-un sunet 

În plasa ticăloșiei, atât de rafinate... 

 

Minți diabolice au în intenție să scoată 

Cuvîntul OM din dicționare 

Cu SCLAV să îl înlocuie, și cumplit doare 

Când vezi ticăloșia atât de rafinată... 

 

Poporule român de minți spălate 

Trezește-te la realitate-odată 

Și rupe lanțurile grele și sudate 

În juru-ți, de ticăloșia atât de rafinată. 

 

Te roagă, dar, lui Dumnezeu, că-ți este TATĂ 

De care ai uitat demult, fără rușine, 

N-ai vrut să-ți curgă har în loc de sânge-n vine, 

Să-ți dea Preabunul minte luminată 

SĂ VEZI TICĂLOȘIA ATÂT DE RAFINATĂ 

Și-oi hotărî ce cale trebuie urmată 

Să scapi cu viață (veșnică) și mintea vindecată..!!!!! 

 

PS - Îți amintesc, chiar antihristu-n neagra noapte 

Se naște din „fecioară”, cu zâmbetu-i de „fată”, 

Dar, iată că „fecioara”, e doar o DESFRÂNATĂ 

Născând fiul pierzării, și-amândoi, laolaltă 

Sunt chip ticăloșiei atât de rafinată!!!! 

  

 

Dedicată de Pr. Andrei, celor care se lasă reeducați de mass media toxică, în contextul 

evenimentelor momentului, și care nu văd că pandemia terorii creată de oculta mondială are ca 

scop final satanica pecetluire pe frunte sau pe mâna dreaptă, a tuturor oamenilor făcându-i 

sclavi ai Noii Ordini Mondiale așa cum s-a arătat în Capitolul 13 din Cartea Apocalipsei..... 


