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"Talpra magyar szmókerek! A fogyasztók vegzálása rengeteg időt és pénzt emészt
fel, miközben nem segít a komolyabb terjesztők kézre kerítésében. A brit rendőrség
pár éve kerek perec kijelentette, hogy szemet huny a füvezők felett, de még a saját
fogyasztásra termesztők ellen sem fog eljárást indítani, vagyis önhatalmúlag
dekriminalizációt hirdetett. Április huszadikán, együttes erővel és békés
demonstrációval fogjuk a magyar kormány tudtára adni, hogy márpedig az orvosi
marihuána legalizációja, vagy legalábbis a dekriminalizációja, csak és kizárólag jó
hatással lenne az országra, az ellenőrzött árusítással járó adóbevételekről nem is

http://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/c439c22d97bdf3702c6c12fe8badaca2024ebaa4/5cbb640fed55a26ad7b504f4f476492ec1372b3e.gif
http://www.facebook.com/events/601544483328847/


beszélve... Lesz zene, beszédek, és közös perfromansz a Parlament előtt: egy nagy
ganja levelet fogunk megformázni egy paragrafus-jellel együtt. DJ: Mr Skunk &
Ritchey Dixon (RC Sound); Host: G Ras (Riddim Colony). Gyertek és adjunk hangot
a véleményünknek, ugyanis 2016-ot írunk és az mégsem járja, hogy míg az egész
világ legalizál addig a magyar büntető törvénykönyv szigorít...
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 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Join the discussion…

• Válasz •

Patrick Bateman •  2 órája

Én Deutsch-csal füveznék, Habonnyal meg kokóznék

  8  

• Válasz •

Tambourine Man  •  egy órája> Patrick Bateman

Nekem régi vágyam Harrach Péterrel LSD-zni egyszer.

  2  

• Válasz •

Tejessenértéktellenenbervagyók •  2 órája

ez most szélsőlibsi-szimuláció vagy komoly?

  1  

• Válasz •

Senki Alfonz  •  28 perce

mondjuk szerencsére legalább a diszkórazziáról leszokott a rendőrség, az is valami, de az
igazi az tényleg egy megengedőbb szabályozás lenne

  1  

• Válasz •

korpátok génuszia •  12 perce

kínában ezt jobban csinálják...

  

• Válasz •

Sróf •  egy órája

Sziaheló, 30-40 év közötti vagyok, szeretem a gandzsát és labdázni. Hasonló társamat
keresem.

  

• Válasz •

beregszasziok  •  36 perce> Sróf

és van labdád?

  

Válasz

Sróf  •  31 perce> beregszasziok

Van. És neked gandzsád?
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A fekete ruhás nővér Gyurcsány pártjában
politizál
178 hozzászólás • 4 órája

Géza — Gyurcsány alatt svájci szinten volt
minden magyarországi kórház, ez tény.

Nehéz fegyverzetet kapnak az iskolai
biztonságiak
5 hozzászólás • 7 órája

James Franco — Szerintem aki nekiall lödözni
egy iskolaban,ugy megy oda,hogy nincs mit
veszitenie es …

Ennél jobban már nem égetheti le magát a
VS.hu
111 hozzászólás • 19 órája

Batman — Igazából valóban nincs olyan nagy
gond a Századvéggel, leszámítva, hogy
ugyanazt, amit ők …

Vége a brit uralkodócsaládnak?
41 hozzászólás • 19 órája

Huang — Születésnapon halálról beszélni...
no comment.

TOVÁBBI BESZÉLGETÉSEK: 888.HU

• Válasz •  

• Válasz •

Rektális OndóGempa •  egy órája

csak ha ő hozza a cuccot!

  

• Válasz •

Dirk •  2 órája

Deutsch T. likes this!

  

• Válasz •

beregszasziok •  2 órája

francokat, szerezzen mindenki saját magának.
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