SATAN PAYS BIR, NOT MANNY PACQUIAO
by Dongski (November 30, 2013)
Puwede sigurong paglalabanin ng Debate Sa Biblia sina PACMAN at CARDINAL LUIS
ANTONIO TAGLE. Bakit hindi? PAMBANSANG KAMAO laban kay
PAMBANSANG SERENA! Ipagdasal lang natin na sana ito ay hindi mauwi sa
Bakbakan o Tsupaan!
Mga Born Tangé, Born Sinungaling, Igleng, Dating Daan at iba pang mga Mukhang
Barya at Buwaya ng 10% Tithe and Offering, isang tanong, isang sagot, “NASA BIBLIA
BA ANG 32% TAX NA DAPAT MAKOLEKTA KAY PACMAN? ITO BA AY
NABABATAY SA BATAS NG DIYOS?”
Noong “Bakbakan Ng Dalawang Gorilla” o “Thrilla In Manila” dito sa Pilipinas na
ginanap nina Muhammad Ali at Joe Frazier, pinabayad ba sila ng America ng dagdag na
buwis? Mga maestro at maestra o mga guro ay sapilitang pinabili ng “Ticket” para
maabut ang hininging premyo ng mga Damulag! Sa madali’t sabi, Gobyerno ng Pilipinas
ang may karapatan na kumita sa naganap na “Boxing” sa pamamagitan ng BUWIS!
Siningil si PACMAN ng America ng 30% Tax noong lumaban siya doon noong 2008 at
2009. Sa sinasabi ko na, dapat din lang na makinabang ang America dahil sila naman ang
naghihirap para maganap ang “Entertainment” o negosyo.
Ngayon, ano ang karapatan ng Gobyerno ng Pilipinas para kumita din ng 2%? Sinong
mga Filipino ba ang naghihirap para maganap ‘yong mga Laban Ni Pacquiao doon?
‘Yong huling Laban ni Pacman sa Macau (Pacman – Rios Fight), ang dapat din lang na
makinabang ay ang mga taga Macau o mga Sakang!
Hindi ba itong dagdag na 2% sa Tax ni Pacman ay PAGPANDUGAS? Biro mo umaabot
ng 2.4 billion pesos. Ano ngayon ang ibabayad ng Sugarol? Kumikita pa ba siya sa
milyun-milyon na pinupusta niya sa Sabong?
Hoy Pacman, hindi ba’t ikaw ay Katoliko noon at sumasamba kay Birhen Maria na
Engkantadang nagpakita kay St. Bernadette? Hindi ba’t ikaw ay nagrorosaryo din noon?
Ang maipayo ko sa ‘yo, huwag gamitin ang Biblia para sa iyong “publicity.” Tama na
‘yong natuto ka ng Katotohanan. Alam kong lahat ng bagay sa mundo ay iyo nang
natikman, bukod sa “Pagtsupa Ng Bakla.” Hindi ka pa puwedeng mamatay dahil dito,
kaya taospuso kong ibibigay sa iyo si PAMBANSANG SERENA, Cardinal Luis Antonio
Tagle. Hala, tsupain mo ‘yan!
Mga Mambabatas, huwag naman kayong mandugas. Ito ang isabatas ninyo,
“Kung ano ang iyong inutang, bayaran mo ng buo at dagdag na 20% o “a fifth”. Kung
ano ang iyong ninakaw, ibalik mong buo at dagdag na 100%. Ibig sabihin, doble ang
ibabalik. Kung ang ninakaw ay pinangnegosyo mo rin, ang ibalik ay 400%.”
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Mga Pastor, Pari, Obispo at iba pang mga KUPAL, nasa Biblia ‘yan. Tulongan n’yo si
Pacman!
Kung ilang tonelada man ang dineposito ni Imelda Marcos sa Switzerland na mga “Gold
Bars” ay dapat niyang ibalik “Four Times”!
Malaking trabaho para sa inyo ito mga Mambabatas. Huwag na kayong manggamit ng
mga tao katulad ni Janet Napoles para mandugas! Kung naibalik itong kay Imelda
Marcos na nakabalandra lang sa Switzerland, ay puwede nang ipambili ng kahit pana o
pitik man lang laban sa China. Sa totoo lang, nakakasawa na ‘yang sobrang talino n’yo.
Hindi utak ‘yang lumalabas sa inyong tenga, baluga!
Kung ilang bilyon ang kinamkam ni Janet Napoles para sa kapakanan ng mga Senador at
Kongregista, ay aapatin na ibalik sa Gobyerno. Kung 10 billion pesos ang nadugas niya,
e, di ibalik niya ay 40 billion pesos. Huwag kulong lang, sino ba ang nalologi diyan?
Lumalabas lang na nakulong si Janet Napoles dahil sa laki ng kanyang ilong!
http://www.youtube.com/watch?v=sJUIwonlmqY&feature=youtu.be
Itong tingnan n’yo, si PAMBANSANG SERENA!
http://www.youtube.com/watch?v=04kRBrcNo34
Hanggang kailan ba magbobogok-bogokan ang Sambayanang Filipino at hindi
papansinin ang katotohanan na ang ROMA KATOLIKA ay Kaalyado ng New Peoples
Army (NPA), Kilusang Mayo Uno (KMU), Alyansang Makabayan (BAYAN) at iba pang
mga KOMUNISTANG Pataygutom! Kanino ba nangongolekta ng Datung ang mga
ASONG ULOL na ‘to, hindi ba’t sa mga Negosyanteng Intsik? Tingnan mo ‘yong ‘flag’
nila, may kamukha noong sa China at Russia. Hindi makadiyos o makabayan ang mga
Ulopong na ‘to, sila’y mga Traydor! Ipinagbebenta ang Pilipinas sa mga dayuhang
Komunista! Mga Salot sa Lipunan!
Ang mga Roman Catholic students naman nagyayabang na sumali sa mga Welga o
“Strike”! Tumigil kayo mga Pokpok!
Ito naman si BIRHEN MARIA, nagpakita ng kanya. Santisima Trinidad!
http://vimeo.com/66544907
Darating din ang Araw Ng Diyos o “Day of the Lord.” Piprituhin ko ang mga Salot sa
Lipunan, mga Ulopong at mga Taong hindi kanais-nais tumira sa mundong ito.
Susunogin ko’y mga bayag ninyo, ha ha ha ha ha! Mga Madre, humanda kayo, pifingerin ko’y mga katipot ninyo, ha ha ha ha ha!
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