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Mégvalami amit nem értek.
Mi az a demokrácia?
A defenícióját tudom de nem értem mi az a demokrácia amiről Magyarországon beszélnek?
Ma megmondják kikre szavazhatsz, szabályozzák mi kerülhet a televízióba,cigánybűnözésről szó
sem eshet természetesen.Tisztában vagyok a cenzúra jelentésével is hiszen televíziónál
adálebonyolítóként keresem a mindennapit.
Szólásszabadság? Persze amit megengednek.
cigányságra pedig kínosan ügyelnek nehogy valakik véletlen tényleg elindítsanak egy lavinát,mert
ők olcsó szavazatok. Elég egy kis plusz segély nekik.
A Magyar nemzet befogadta őket(sajnos) a minimum lenne hogy tegyenek az országért hamár ijen
kegyben részesültek, nempedig rombolni,fosztogatni és a rendes dolgozó emberek adóiból élni.
Azthiszem a kézi szótárunkat némiképp módosítani kellene, mert a demokrácia számomra inkább
diktatúrára hasonlít.
Válasz
leghoster@hotmail.com
(Józsa József, 2008.12.17 14:09)
Tisztelt Stoffán György
Minden leírt szó ami tőled/öntől származik ojan akárcsak az én meg nem fogalmazott gondolataim,
de a "birka" Magyarnak mindig is egy vezető kellett mert magátol csak otthon ül és motyog,aztis
halkan! Egyszerűen felfoghatatlan számomra hogy miért nem áll fel egyszerre teszem azt 2 millió
ember és vonul ki a parlament elé? Addig meg nem állva mig az emléke is eltűnik ennek a szörnyű
helyzetnek ami ma uralkodik szép hazánkban.Mit tenne a kormány vagy a rendőrség? Semmit!
Kivonultatnának ezer rendőrt hogy lőjék agyon a felkelőket? Aligha,mert annak a rendőrnek ott
lenne esetleg az édesapja vagy a fia,aki tűzzel vassal küzdene.Rálőne a saját vérére? Nem! De
akkor mi az a gát ami áttörhetetlen falként húzódik a Magyar nemzet elött? Érdekesnek tartom azt
is hogy külföldön egy gellert kapott golyó miatt száz ezrek vonulnak ki.Egy pedofil miatt milliók és
addig nem tértek haza mig a polgármester nem tett valamit,azpedig vigyázban állt azt is
halkan.Mert ugye mit tehet milliók ellen? Bezáratja őket? Érdekes lenne. Igyhát nem értem mire
vár a Magyar nép.Személy szerint abban a pillanatban ahogy megtudnám hogy az emberek
elkezdtek kivonulni az utcákra azon nyomban szedném magam és indulnék én is! És ezt nem csak
a számitógépem elől, könnyelműen írom.Nap mint nap hallom itt is ott is sokaktol és egyre
hangosabban, ami azért ad egy kis reményt hogy nem veszett még el minden.Kérlek a megadott
e@mail cimemre küldj egy levelet ha érdemesnek találod a gondolataimat.
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