
Törpapának
(>Zoli<, 2011.03.02 08:06) 

Kedves Törpapa!
Mint már írtam máshol is alig ismerek rád az utóbbi időkben a mind indulatosabb bejegyzéseid 
végett. A legutóbbi ide beküldött bejegyzésed is menthetetlen volt, így amit abban menthetőnek 
találtam azt ide másolom, és ha neked így nem jó, küldjed be az új "magyarhoz illő" 
megfogalmazást és akkor ha az elfogadható lesz, az én megjegyzésem törlésével azt felteszem.

Amit menthetőnek láttam:

Törpapa:
Nem értem a címet.

Az írás jó, de a cím elfedi a lényeget, értehtetlenné teszi.
Az inkvizíciót a katárok ellen hozták létre 1200 körül (előtte pár évvel). Előtte is voltak kínzások, 
gyilkosságok és más zsidókeresztény pajkosságok, utána is, de az inkvizíció akkor állt fel.
Magyarországon az inkvizíciót IV. Béla ... terjesztette el olyan sikeresen, hogy az már hányinger 
keltő. A ez a .. király engedélyezte a zsidók letelepedését is.
A tatárokkal távozó százezernyi magyar a ... király inkvizíciójának egyik legnagyobb sikere. 

Válasz 

Re: Törpapának
(Törletésemhez, 2011.03.03 01:22) 

Kedves Zoltán,

Magyarnak lenni még a maradék Magyarországban sem könnyű lenni, nem hogy ezer 
kilométerekre innét.

A törölt megjegyzésekre nem tudok reagálni, hiszen nem emlékszem, mi volt a rettenetes bűnöm, 
ami miatt soraim hóhérpallós alá estek. Feltételezem, hogy más, eltérő ismereteid vannak a 
témával kapcsolatban (ha vannak) és e szűrő rostáin nem ment át az új információ.

Én azt az elvet vallom, hogy nincsenek ellenségeim vagy barátaim, csak tanítóim. Éppen ezért 
nyugodtan törölgessél csak. Igazán sajnálom, hogy már tizedannyit sem tudsz törölgetni 
(Őszkatona testvérünkkel egyetemben), hiszen már tizedannyit sem vagyok itt az oldalakon.

Az idők változnak, ám az ember meszesedik, merevedik. Ez óhatatlanul feszültségekhez vezet, de 
nem tisztem ezzel foglalkozni, hisz csepp vagyok a tengerben. 

Megosztom Veled egy gondolatomat. A kozmikus sugárzások, amelyek a változások 
előkészítésében részt vesznek, minden egyes személyiséget választás elé állítanak. A 
választásokat nem írja meg a sajtó, és mi magunk sem vesszük észre közvetlenül, csak 
cselekedeteinkben nyilvánulnak meg. A végeredmény, hogy mindannyian gravitálunk egyik pólus 
felé a kettő közül, merthogy kettő van. Hívhatnánk jónak és rossznak is, de valójában 
felemelkedésről és lesüllyedésről van szó. Vitatni persze lehet, csak elkerülni nem. A történelem 
már mutatott egy pár példát arra, hogy nem mindig az a hülye, akivel sokan szembemennek. 
Magyarnak lenni nem könnyű. Csak a cselekedeteiben lehet az valaki, ezért vigyázzunk, mit 
cselekszünk, mert egy napon mindennel elszámolással tartozunk majd, mégha ez tudatlanságunk 
miatt most viccesnek is tűnhet. 

Válasz 
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