
sólyom-madár arany kalitkában
(Nusi, 2010.03.20 10:01) 

Én már semmin sem csodálkozom.Nem tudni mi van a háttérben, milyen ügy kapcsán kellett a 
sólyom-madárnak tövig ny..ni, de nemsokára megtudjuk, ha megtudjuk....Ez még a szerbeknek is 
biztos feltűnt, kell a támogatás külföldről a radikálisokkal szemben.
Ide egy erős Jobbikos kormány kell!!!!!!
Szebb jövőt!!! 

Válasz 

Révkomárom
(Busmagyar, 2010.03.19 08:35) 

A magyart kipusztitandó céltáblának tekinti a magyarországon ´élösködö zsidóság.Sajnos,a 
magyar nemtörödömság vezetett oda hogy ma, olyan vezetöi vannak az országnak akik,mint ez a 
sólyom nevü vércse,aki példásnak nevezi szerbia magatartását a szerbiában élö magyarsággal 
szemben.Ezek a nyomorúlt betolakodók azt képzelik,azt tehetnek amit csak akarnak,az országot 
megkaparintandó.Sajnos tesztelik a magyar türöképességet melynek úgy látszik nincs határa.Én 
nem ismerek olyan bilaterális találkozást magyar és valamelyik szomszédja között,ahol ne a 
magyar húzta volna a rövidet.Ezt tette Kun Bélátol kezdve minden zsidó "magyar" vezetö.Ebben 
ök nagy mesterek.Rákosi,Kádár,Grosz,és beleértem az egész "magyar" parlamentet.Sajnos itt 
tartunk! 

Válasz 

bgep@mailbox.hu
(Somló VédPajzs Szövetség, 2010.03.05 12:35)
Igen! Magyarokat Magyarországra, ahogyan az összefirkált tábla is mutatja. Ahol ezeket a táblákat
összefirkálták, az is (Nagy)Magyarország területén található. Akkor viszont a szerbek meg mit
keresnek ott? Adják vissza az elrabolt területeket, aztán minden magyar Magyarországon lesz, így
uszkve megoldódik a problémájuk a szerbeknek és az összes környékbeli történelmi területeinket
bitorló rabló államoknak a "magyar problémája".
Válasz
provokáció
(Nusi, 2010.03.04 12:24)
Én úgy érzem, hogy ezek a felírások egyszerűen provokációk.Lesből állva figyelik kik , hogyan
reagálnak.A csapda része.A felbujtó a " törvénytisztelő" megbízást ad a "munkakerülőnek", az éj
leple alatt - nem nyíltan - írja fel, majd várja a reakciókat.Ha többen tiltakoznak előlép a rejtekéből,
mint tőrvénytisztelő tisztviselő és ajánlkozik, hogy kivizsgálja az ügyet.Jegyzőkönyv készül, felírják
az adatokat - lajstromba veszik,mint lázadó, izgága emberek - és bármilyen rendszerellenes tettért
előrángatják őket akik nem tudtak beilleszkedni a társadalomba.Így válnak végül
"bűnösökké".Ezért nem mernek nyíltan fellépni az ilyen vagy ehhez hasonló
megnyilvánulásokra.Kénytelenek elviselni vagy némán lemosni, helyreállítani az értékeiket.
Válasz
Nem ilyen egyszerű
(Hunicillin, 2010.03.03 21:26)
Az átlag hőbörgőkre én soha nem haragudtam, és nem is tartom hibásnak őkat.
A hátul lévő felbújtókat már igen. Akik úgy intézik, hogy büntetlenül lehessen magyart verni, és
szinte büntetlenül gyilkolni is. De ha a magyar ad egy taslit egy bunkó szerbnek, aki belenyomta a
sörébe a cigijét, az életfogytiglan, vagy 10 év minimum.
Ez azért ismerős, mert Mo-on is ezt játsszák el, csak itt a cigó bűnözőket használják erer a célra.
Sajna a cél sokkal távolabb mutat, semmint pusztán a magyarok kiirtása. Sokakat akarnak kiirtani,
mégpedig úgy hogy egymás ellen uszítanak minket.
Gondoljunk tanító őseinkre és kerüljük el a csapdát, amit állítottak - sőt, segítsünk másnak is
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elkerülni, mégha nagyon nehéz is néha...
Válasz
hozzászólás
(Csiribusz, 2010.03.02 09:00)
Ezek a tipikusan felhergelt, gyűlöletre szított fiatalok firkálmányai, akik vajmi keveset tudnak a
történelemről (az igaziról) és elhiszik a sok badar beszédet. Az ilyeneknek általában gyermekkori,
családi, és egyéb pszichés problémákkal kell szembenézniük. Indulataikat pedig mindig a
gyengébbnek hitt embereken vezetik le. Mindegy ki milyen nemzetiségű, haragjuk mindig afelé
fordul, akit védtelenebbnek hisznek valamilyen oknál fogva.
Ők azok, akik gyermekként iskolatársaik uzsonnáját, majd pénzét elvették, később kocsikat törtek
fel, randalíroztak, lányokat molesztáltak, vagy egyéb kisebb vétségeket követtek el. (Na jó, nem
akarok általánosítani, de azért általában ez így van.)
Visszatérve a lényeghez, nekik mindegy hol élnek, és mindegy mely nép él mellettük úgymond
kisebbségben, ezeknek mindig bántaniuk kell valakit. Régebben a horvátot volt divat üldözni, aztán
az albánok is szúrták a szemüket, most pedig rászálltak a magyarokra. De ha négerek volnának
vagy kínaiak, akkor azokat rezzegetnék.
Egyben biztos vagyok (én legalábbis hiszek benne), előbb-utóbb kibukik az igazság, és nagy
változások lesznek. Nem lennék a helyébe akkor ezeknek a hőbölincs embereknek, akiknek
egyszer majd tükörbe kell nézniük.
&#8220;Könnyű magyarnak lenni, mert a magyarokat a törvény védi&#8221;
Könnyű? Nem nagyon hinném. Egy napig sem bírná ki magyarként.
Válasz
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