Hawaiszigetek
(Robinzon, 2010.01.24 23:58)
"Minden alvó magyarnak".De igazad van!Csipke Rózsika csak száz évig aludt,Petöfi már
százhatvan éve azzal vádolta a magyart a "Nemzethez"cimü versében,".....ne aludj,mert ha most
sem ébredsz,soha többet nem lesz ébredésed.......".No comment.
Válasz
az elobbihez
(turosrudi, 2009.09.08 03:53)

Majd beszélsz te még héberül a hivatalodban, de még az otthonodban is, ha lesz még egyáltalán
otthonod.
Az lesz neked a szép, új világ.
Te már nem tudod, amit a horvát bánok még tudtak, a Szent Korona országának védelme a halált
is megéri. Mert eleshet a férfi, de gyermeke, unokája jövőjét nem adja guruló dénárokért, semmi
pénzért.
Mert az nem éri meg.
Hazudtak és most is hazudnak neked is, nekem is.
Járj utána az igazságnak.
Hülyének néznek mindannyiunkat, és ha hagyjuk, azok is vagyunk.
A szlovák is, az ukrán is, a román is, a szerb is.
Ne hagyd becsapni magad!
Válasz
minden alvo Magyarnak
(na ne , 2009.09.08 03:48)
Kucsera. Hát magyar név ez? Egy fenét. Dédapám a felvidéki Zayugrócról botorkált el egészen
Csurgóig, mert ott kapott munkát. Egy Kreisler nevű zsidó faárugyárában dolgozott. A gyár 1916ban meggyulladt. A tüzet a munkájukat féltő emberek eloltották. Egy év sem telt bele, ismét
felcsapott a láng, akkor már porig égett minden. A biztosító fizetett, új üzem épült.
Apám ükapja Ausztriából hozott feleséget, Antóniát. A faluban csak úgy emlegették őket: a
Tinákok, a becenevét kicsit elhorvátosítva.
Anyai dédanyám, Tyukodi Zsuzsanna Nóvé Jánosnak adta a kezét, így aztán nyugodtam
mondhatom, folyik bennem mindenféle vér, rég porrá lett Viroveczek, Holicskák vannak a
felmenőim között, de én mégis magyar vagyok.
De előbb vagyok tót vagy román, mint politikus.
A legnagyobb bajt ők hozzák a fejünkre. Egymásnak uszítanak téged, aki szállást adtál nekem a
Tátra lábánál, és engem, akinek vicsorogni van kedve a nyelvtörvényed hallatán.
Hát bolondok vagyunk csakugyan?
Neked az kell, hogy kaszinók épüljenek a szántóföldeden? Az, hogy letarolt erők helyén vigalmi
negyedekben rontsák meg ifjaitok lelkét? Az hiányzik, hogy cigány vágja el a torkodat? Ha igen,
akkor minek fütyülöd ki a koncerten Madonnát, aki annyira, de annyira emberbarát, hogy
védelmébe veszi azt azt ártatlan, szorgalmas kisebbséget?!

Szeretnéd, hogy serdületlen gyereked rózsaszín tollakkal felcicomázott, éktelenre festett buzikat
bámuljon az utcán?
Fertőzött oltóanyagot küldenek szét a világba, ha a cseh nem veszi észre, irtózatos lett volna a baj.
Megbocsátasz majd, ha a kislányod, feleséged, fiad disznóvészben hullik el?
Nem tudom, nálatok hogy van, de itthon a temetőkbe szabad a bejárás. Prágában a zsidó
temetőben belépti díjat kell fizetni, nem is keveset. Vannak, akik pénzt sajtolnak életből, halálból.
Ez a mindenük.
Azt hiszed, te védelem alatt állsz? A cigányok most azt hiszik. Aztán, ha szemet vetnek a javaidra,
úgy jársz, mint mi, és amikor megvetette a lábát, és úgy érzi, biztonságban van, jaj lesz a
cigánynak.
Jaj lesz neked is!
Tudsz róla, hogy foszforbombákkal égetik halálra a palesztinokat? Buldózerrel, tankkal,
gépfegyverekkel ostromolják a kővel dobálózó kisfiúkat. A lemészárolt fiatal testét elszállítják és
kiszedegetik belőle a szerveket, amit súlyos dollárokért adnak el. Messze van, mondod.
Karnyújtásnyira van tőled, mondom én.
Te minek viselsz orrot? Tán azért, hogy annál fogva vezessenek, vagy inkább szabad levegőt
szívnál vele?
Miért a rosszat választod, amikor kinyújthatnád a kezed a tisztesség felé? Miért nem vagy kíváncsi
a Szent Korona Alkotmányára? Miért a hazugok oldalára állsz?
Minket a politikusok hajtottak a vágóhídra, akik hagyták megmérgezni a lelküket. Pénzért? A
hatalom lebírhatatlan szomjától űzve? Mindegy. A te politikusod, mihelyt a mammon úgy kívánja,
téged is a tagló alá taszít, ha hiszed, ha nem.
Ha minket bevettek, te következel. Hozzál csak törvényt, büntess vele minket. A törvényedet úgy
rúgja fel majd az, aki most minket sanyargat, hogy megszólalni sem lesz időd.
És hiába lesz életben a ránk fröcsögő politikusod, úgy vágják le, mint a gazt a réten. Nem lesz
védelem, és hiszed vagy nem, nem lesz kegyelem se.

Válasz
A KEZDET
(KARA SZKÍTA, 2009.09.07 16:01)
A honlap szabályozás a rendtartás nagyon helyes és jó dolog,tartani kell a
tisztaság,becsület,szeretet utját csak így alapozhatjuk meg az ISTENI hatalom visszatérését ami
által vissza foglalhatjuk a kárpát hazát és a megfelelő helyet a világban.Szeretném ha valamilyen
modón összetudnánk gyülni tervet alkotni,hogy cselekedjünk a Magyar Nemzet érdekében és
hozzá járuljunk a felemelkedéshez,de ehhez minden féle képpen szükséges az ISTENI kegyelem
mert máshogy nem hiszem hogy győzznénk,ugyan is a Magyarság végig járta KRISZTUS utját!
Minedn nap könyörgök KOPPÁNY vezérhez és ISTENHEZ hogy jöjjöön el a tettek órája és vigyűk
dűlőre a dolgot mert a pokolban járásból nekem már elég volt.Tudom hogy Táltosnak születni kell
és elfogadom asorsom csal alkossunk valamit,nem akarok ily kegyelemmel leélni egy életet ugy
hogy semmire se tudom használni csak arra ,hogy beszélek róla és ,tudom hogy van ez már kevés
ALKOSSUNK EGY SZÉP KÁRPÁT HAZÁT AKÁR A HALÁLUNK ÁRÁN IS!!Örülők ennek az
oldalnak mert tényszerű és tudós látó oldal,tisztsággal áldva .Remélem hamarosan többen leszünk
és alkotni fogunk addig is HAJRÁ KOPPÁNY VEZÉR és ISTEN ÁLDÁSA rátok.
Válasz

