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TGM: A teljes igazság a németországi
nőmolesztálások ügyében
2016. január 15., péntek,
12:10

Miért hallgatja el a magyar
sajtó, hogy semmit nem
hallgatott el a német sajtó?

Utolsó frissítés: 3 órája

2016.01.15., 08:20

Szerző:
Tamás Gáspár Miklós

A magyar sajtót a kölni szörnyű események
kapcsán bejárta egy csúnya kacsa, miszerint a
német sajtó elhallgatta volna az eseményeket. Ez
azonban – ne hallgassuk el – otromba hazugság.

Címkék: kölni támadások; bevándorlás; szexuális zaklatás;
Kinyomtatom

Elküldöm
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Felcsúti foci: Hagyjanak
kicsit nyerni

Még mindig elhallgatják, kik voltak ezek valójában. Ébresztő, magyarok!

2016.01.15., 07:36

Kár lecserélni azt a tankönyvet. Sokat okulhatnak
belőle a gyerekek.

Seres: Köln, Tahrír tér:
végállomás
2016.01.14., 15:23

Igen, a muszlim hátterű bevándorlók jó része
komoly kihívást jelent. Mások vagyunk.

(Az alább következő szövegben elrejtve egyenes és eltérített idézetek találhatók a jobb- és

További posztok »

szélsőjobboldali magyar sajtó publicisztikai dolgozataiból)
Szilveszter éjszakáján Németország több városának közterületein az ünneplők között elvegyült
pár száz embertársunk más embertársainkat támadott meg szexuálisan, tapogatta őket, benyúlt

Nyüzsi

5,985 likes

a ruhájuk alá, lökdöste, ütötte és kifosztotta őket.
A „politikailag korrekt” németországi liberális hírügynökségek és sajtóorgánumok napokig

Like Page

Contact Us

titkolták ezt a tényt, és még tovább is próbálták titkolni azt, hogy voltaképpen kicsodák is az
elkövetők, milyen embercsoporthoz tartoznak, milyen is a kultúrájuk.

Be the first of your friends to like this

De az igazságot nem lehet sokáig elzárni a napvilágtól, hamar kiderült, hogy kik is ezek az
elvetemült férgek, állatok, hiénák. Kivétel nélkül mindegyikük FÉRFI.
A „politikailag korrekt” balliberális médiák természetesen elkezdtek arról bégetni, hogy nem
minden férfi ilyen, hogy a legtöbb férfi nem is szokott nőket erőszakolni – meg az ilyenkor
szokásos álszent szövegek, amelyekre ma már nem ad Európa egészséges közvéleménye.
Miért, hát nem elsősorban férfiak szoktak szexre kényszeríteni nőket, visszaélve fizikai
erőfölényükkel? Vagy netán azt akarja tagadni a képmutató ballib értelmiség, hogy a nők által
férfiakon elkövetett nemi erőszak rendkívül ritka, statisztikailag úgyszólván nem létező?

SZERZŐINK
TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS

A hazug, férfisimogató ballib kommentariátus – amelyről igen helyesen állapította meg az új,

TGM: A teljes igazság a
németországi nőmolesztálások
ügyében

konzervatív lengyel külügyminiszter, hogy ezeknél csak a marxisták, a vegetariánusok és a

TGM: Populizmus nincs

biciklisták léteznek (szó szerint így mondta Witold Waszczykowski, ez nem elferdített, hanem

TGM: A menekültek éve

egyenes idézet) – megpróbálhatja elsimítani, de a férfiak csoportkultúrájának jellegzetességeiből
egyenesen következik a tömeges nőmolesztálás. Hiába bizonygatja a „genderőrülettől”
megszállott anarchofeminista csőcselék, hogy nők és férfiak között nincs különbség, egyértelmű,
hogy a férfiak az erőszak fanatikusai.
Hiszen az egész világirodalomban kik a vitézek, a hősök, a katonák, a hódítók, a hóhérok, a
kovbojok, a gyilkosok, a kommandósok, a rendőrök, a lágerőrök, az inkvizítorok? Kik szoktak –
az egész világörökség tanúsága szerint – ölni?

SERES LÁSZLÓ

Seres: Köln, Tahrír tér: végállomás
Seres: Mr. Cameron, döntse le ezt a
falat!
Seres: Van még kérdés?
HONT ANDRÁS

Budapest mint irodalmi kérdés
Gyárfástól az erdőt

No ugye.
És kik az uralom ágensei, cselekvő részesei mindenütt és mindenkor? Kik szokták „ostromolni”,

Nem áll meg az idő

„meghódítani” és „magukévá tenni” embertársaikat és felebarátaikat? A nők a férfiakat, vagy

TÓTA W. ÁRPÁD

Tóta W.: Nem erőszak az Arany
Glóbusz!

inkább és túlnyomórészt a férfiak a nőket? Kikben marad fönn a szexuális izgalom abban a
helyzetben is, amikor a partner elutasító, de mégis részvételre kényszerítik a nemi aktusban?

Tóta W.: Jövő nevű nagybátyánk

Talán nincs-e erekciójuk az erőszakoló férfiaknak? Talán ritka, hogy a megszálló katonaság

Tóta W.: Jönnek a pomogácsok

tömegesen
Ki állhat
kényszeríti
az úszóbotrány
szexremögött?
az alávetett lakosság nőállományát, s utána nem átallja elvágni az
Mekkora
leépítés
várható
közszférában?
asszonyok
torkát,
ha úgy
tartjaaúri
kedve?
Pörög-e a magyar filmipar?

Szóval nincs különbség, kedves polkorrekt genderistáink?
Keresse az újságárusoknál!
Haha!

FRISS ÁLLÁSOK

Jobline.Hu

QA ENGINEER
Budapest

S ha egyenlő munkáért nem jár egyenlő bér, ki kap kevesebbet? A nők vagy a férfiak? Hm?
Azt mondják a ballibek meg a marxisták meg a feministák, hogy a férfiakat igenis lehet integrálni
a keresztyén európai kultúrába.
Hát engedjék meg nekünk, racionális, józan, gyakorlatias, a tényekkel szembenézni képes
embereknek, hogy ebben tisztelettel kételkedni merészeljünk.

Szenior Konstruktőr – Villamos gépek
tervezése – Járműhajtás Fejlesztés
Győr

Motoralkatrészfelelős mérnök –
Motorgyártás - Terméktechnika
Győr

Hiszen mi a keresztyénségnek, őseink hitének megkérdőjelezhetetlen erkölcsi alapja?
Tudjuk, hogy a posztmodern nihilistáknak ez nincsen ínyére, de ez az alap sziklaszilárd. Ha

Közép-Európai Juttatási elemző
Budaörs

megütik a jobb orcádat, tartsd oda a balt is. Szeresd ellenségedet. Boldogok, akik sírnak.
Boldogságot csak a túlvilágon, Isten Országában várj.

További friss állások a Facebookon
Pénzügy
IT
Mérnök
Sales

S ehelyett mit látunk a férfiaknál?
Sikerkultuszt, győzelemkultuszt, hatalomkultuszt, pénzkultuszt. Kik azok, akik éveket töltenek az
életükből a tévé előtt, hogy a világ legunalmasabb, legegyhangúbb, legbutább játékát, az ún.
labdarúgást bámulják, amelyben időnként kilencven perc alatt egyetlen gól sem esik – csak
azért, hogy megtudhassák, ki nyert? Kiket érdekel szenvedélyesen az, hogy ki szalad vagy ki
úszik a leggyorsabban, ki ugrik a legmagasabbra, ki tudja kiütni a másikat, holott mindenki tudja,
hogy ez teljesen, tökéletesen mindegy, és az egész átlátszó népcsalás, mocskos üzlet? Kik
fogadnak a lóversenyen, s izgulnak szenvedélyesen, hogy melyik állat fut be elsőnek, mintha ez
fölnőtt embert érdekelhetne? Kik állítják össze a toplistákat, kik áhítoznak kitüntetésekre és
díjakra, kik akarnak mindig, mindig, mindig elsők lenni, elnökök, királyok, diktátorok,
nemzetvezetők, bajnokok, leglájkoltabb szerzők?
Azt színlelheti a polkorrekt hipokrízis, hogy ez a nőknél is előfordul, de mi tudjuk, hogy ez csak
rájuk ragad a férfiak által dominált kultúrából.

CÉGINFÓTÁR

Az alázatosak és gyöngék és vesztesek és szegények iránt részrehajló keresztyénségbe ezek a
figurák bizony nem integrálhatók. Előbb-utóbb világosság gyúlik majd a baloldali kórságtól

Cég neve

Cég neve

Település

Település

elhomályosult elmékben, és mindenki belátja: az összes férfiakat ki kell utasítani a keresztyén
Európából. Nemet mondunk a háborodott kvótarendszerre. Még csak az hiányoznék, hogy a
keresztyén Magyarországra férfiakat engedjenek be, mintha nem volna itt épp elég férfi. A józan,
értelmes, a keresztyén fölfogásban fölnőtt magyar ember hangosan kimondja: elegünk volt a
férfiakból, már így is túl sok férfi van Magyarországon!
Azt fogják nekünk mondani a ballib, marxista és feminista demagógok, hogy a nemzeti

Utca
Adószám

Utca
Adószám

népszaporulat kívánatos növekedéséhez a férfiakra is szükség van. Nevetséges!
Inaktív cégek listája

Jézus nem volt nős ember. Leghűbb követői szüzességi, szegénységi és engedelmességi
fogadalmat tesznek, ez a három fogadalom a hím szubkultúra minden alapvető morális
intuíciójának ellentmond. Hiszen a hímek üzekedni, gyarapodni és parancsolni szeretnének.
Ebből meg, köszöni szépen, de az európai keresztyén kultúra nem kér.
S hogy mi legyen a férfiakkal? No de hát, kedves baloldali honfitársaink, éppen önök a
melegházasság hívei, nem? Hát csak buzuljanak egymással a kölni és hamburgi nőmolesztálók,
ha nem tetszik nekik a mi Európánk. Nem azért húztuk föl határainkon a ma már világszerte
elismerő rokonszenvvel figyelt szögesdrót kerítést, hogy mindenféle gyülevész népség, szexista,
fallokrata banda randalírozzon a szelíd pannon dombokon.
Magyar bugyikat nem fognak lehúzgálni a hímsoviniszták, itt nem fogunk az álhumanista
engedékenység romlott álláspontjára helyezkedni. Valahol határt kell szabni „a befogadás
kultúrájának”, az „istenhozott-kultúrának” (Willkommenskultur); népünk rendet akar, s nem fog
alkalmazkodni az idegenek szokásaihoz.

Teljes cím mutatása
KERESÉS

Már így is, most is aggasztó jelek mutatkoznak. Hát tessék csak szemügyre venni az oktatásért
felelős államtitkár nevét: Czunyiné Bertalan Judit. Hogy hangzik az, hogy Czunyiné? Ki
kényszerítette rá Bertalan Juditot, hogy a közoktatási szempontból irreleváns Czunyi nevét
viselje? Ugyan mi közük van állampolgárainknak ehhez a bizonyos Czunyihoz? Egyáltalán: ki ez
a Czunyi, és miért kellene tudnunk róla? Evidens, hogy a keresztyénellenes polkorrekt álláspont,
a férfi-elfogultságok elvtelen kiszolgálása kényszeríti Czunyinét arra, hogy jelezze: ő a Czunyié,

Magyar
tárgykeresős játék
uptasia.upjers.com

Képrejtvény és gazdálkodás: Uptasia
csak rád vár!

mintha Czunyi – a maga fiziológiai és kulturális sajátosságaival – tenné őt tisztességes férjes
asszonnyá, s mintha erről mindenkinek tudnia kellene. Ez természetellenes. Ez a
megengedhetetlen, burkolt, de közérthető célzás teljesíti be a hímfantáziát, amely szerint a nő a
férfié, ami persze színtiszta képzelődés, a parazita lakosságrész teljhatalmi álmodozása,
amelynek nincs helye a mi keresztyén Európánkban.
Elég volt az ájtatoskodó hazudozásból: mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy Kölnben és
Hamburgban a nőket férfiak fogdosták és bántalmazták – méghozzá csoportosan,
bűnszervezetben – , nem pedig isten tudja, kicsodák. Ébresztő, magyarok!
Recommend

Nyomtatás

700

Küldés
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Gyötör a sörhas?
Ne élj sör és kaja nélkül, használd
csodás trükk a fogyáshoz.Fedezd fel
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⤤ Megosztás

Bejelentkezés

A legjobbak szerinti rendezés

•

3 órája

Vigyazat!!!! A cikk nyomokban szarkazmust tartalmaz!!!!
• Válasz • Megosztás ›

4

csoreenci > Roban Vintal

•

44 perce

Nyomokban? Hatalmas adagban! Ettől (is) jó! :))
• Válasz • Megosztás ›

csendi

•

3 órája

Miklos, ugy latom te egyre jobban epülsz lefele
3

• Válasz • Megosztás ›

Highcape

•

3 órája

TGM, Ezek nem a Te kedves migránsaid voltak véletlenül? Véletlen talán, hogy
nem német férfiak követték el?
• Válasz • Megosztás ›

6

Gézubézu > Highcape

•

2 órája

De nem is migráns nők...
1

• Válasz • Megosztás ›

lieberty - butasági menekült > Highcape

•

egy órája

minden 4. német nö volt már szexuális zaklatás / eröszak áldozata. és ez
nem a bevándroláson múlott.
hogy ez az arány turulisztánban mekkora, azt csak találgatni lehet.. de a
vak komondorok országában ennnél jóval rosszabb az arány. pedig ide
még a bavándorlók sem akarnak jönni.
nem kérdéses: az eröszak tevöket, tolvajokat bíróság elé kell állítan...
attól függetlenül, hogy bevándorlók-e, vagy nem.
aki meg a kiutasításukért vinnyog az meg gondolkodjon el azon, hogy
hová kéne pl a vak komondorost kiutasítani? szíriába? és a fidesses
tolvajokat? teheránba? moszkvába?
TGM jó kis dörgölödzö "nemzeti" áldemokrataként akar felugrani a
bevándorlók elleni gyülöletkeltésbe.. felismerte, hogy ezt a nemzetet a
gyülölet és az irigység tartja össze, ö meg jól belepasszol ebbe a nemzeti
takonyba. TGM egyre szenilisebb lesz... egyre felvállalhatatlanabb.
1

HÍREK A PROPELLERRŐL
Lázár beszólt a
pedagógusoknak –
Több ezren
csatlakoztak a
miskolci...
Milliós büntetés az
RTL Klubnak a
Hungary's Got Talent
miatt
Miért rossz az
egészségügy? Hát
Gyurcsány meg
MSZP!
Míg a papa
kórházban volt, Vajna
Timi luxusszállóban
pihent
További hírek a Propellerről »

Csatlakozz a beszélgetéshez...
Roban Vintal

Get Comedy
Audiobooks

• Válasz • Megosztás ›

1

József42 > lieberty - butasági menekült

•

36 perce

Hiába erőlködtök, nem fogjátok tudni ráhúzni a genderharcos
narratívára a történteket, ez igenis a bevándorlókról és nem valami
általános "férfierőszakról" szól.
• Válasz • Megosztás ›

1

disqus_9JRN3sY25Y > Highcape

2 órája

•

Ha masod- harmadgeneraciosok is voltak koztuk, akkor bizony nemetek is
voltak.
• Válasz • Megosztás ›

József42 > disqus_9JRN3sY25Y

•

35 perce

A füstösék akár hány generációt töltenek fehér országban, akkor
se lesznek se németek, se franciák, hanem azok maradnak, amik:
arabok, négerek, stb.
• Válasz • Megosztás ›

1
bakter > Highcape

3 órája

•

Az Orbán kedvens migránsai és köszöni szépen.
• Válasz • Megosztás ›

Elemer Lo > Highcape

•

egy órája

Ha olvasnád a valós híreket, kb. a fele német volt a "hősöknek"...
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > Highcape

•

3 órája

Ha ez megnyugtat, pl. az Oktorberfesten bennszülött német hímneműek
szoktak tömegesen erőszakot elkövetni.
• Válasz • Megosztás ›

kubikos > AMVI

•

2 órája

Meglehetősen visszás, és elítélendő, ha ezt a közvélemény előtt
elhallgatták. És annak elhallgatása nem mentesíti későbbi
elhallgatók elhallgatását az erkölcsi felelősség alól.
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > kubikos

•

2 órája

Nem szokták elhallgatni az Oktoberfesten történteket,
ugyanúgy, ahogy a kölni és más helyszínek eseményeit
sem hallgatta el senki.
• Válasz • Megosztás ›

zizuű > AMVI

•

2 órája

Akkor az is elvan hallgatva, akkor miért nincs arról is diszkurzus?
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > zizuű

•

2 órája

Ha olvasnád a német sajtót, pontosan tudnád, hogy
nincsenek elhallgatva a Oktoberfesteken rendszeresen
előforduló nemi erőszakok.
• Válasz • Megosztás ›

zizuű > AMVI

•

2 órája

Ööö a német sajtot inkább hanyagolnám.
• Válasz • Megosztás ›

Elemer Lo > zizuű

•

egy órája

Büdös neked a német sajt???
• Válasz • Megosztás ›

kubikos > Elemer Lo

•

egy órája

A holland sajtnak nincs párja. Miért nem lehet ezt
megérteni?
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > zizuű

Sajtot? :D

•

2 órája

Sajtot? :D
• Válasz • Megosztás ›

kubikos > AMVI

•

2 órája

A holland sajtot szereti inkább! Mi a bajod még ezzel
is?
• Válasz • Megosztás ›

lieberty - butasági menekült > AMVI

•

egy órája

tömegesen azért túlzás... de mindíg van szexuális eröszak.. és az
elkövetöket nem is akarja kiutasítani senki.. igaz, keményen
megbüntetik öket.
amúgy mindne 4. német nö volt már szexuális zaklatás áldozata...
és nem a bavándorlás miatt.
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > lieberty - butasági menekült

•

7 perce

Nem túlzás, talán négy éve 90 nemi erőszak volt.
• Válasz • Megosztás ›

Noxy > AMVI

•

2 órája

Csak ott mindenki tajtrészeg. A migránsok meg vallási okok miatt
ugyebár nem isznak.
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > Noxy

•

2 órája

Butaság.
Nagyon sokan isznak a muszlimok közül is.
Egyébként az ittasság nem mentő körülmény semmiféle
bűncselekmény megítélésénél sem.
3

• Válasz • Megosztás ›

Noxy > AMVI

•

2 órája

Ember... az Oktoberfest egy tivornya.
3-4 Maß a minimum egy németnél. Én egytöl kész
vagyok.
Kölnben szilveszterkor 5-10 fös nem mata részeg
(söt meg merem kockáztatni hogy józan) csoportok
zaklatták a nöket. A kettöt összehasonlítani röhej.
Igaz az ittasság nem mentö körülmény de akkor
sem mindegy hogy 4L sörrel a fejedben vagy
józanul vagy már hülye.
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > Noxy

•

2 órája

A nemi erőszak az nemi erőszak, az ittasság nem
mentő körülmény, teljesen mindegy, hogy józanul,
vagy akárhány literrel a fejedben vagy állat.
• Válasz • Megosztás ›

lieberty - butasági menekült > Noxy

•

egy órája

1) az Oktoberfest nem "tivornya" hanem a bajor
identitás 200 éves része. nemzeti ünnep, az ötödik
évszakunk.
2) ha egy masstól kész vagy, akkor gyenge vagy
3) a kölni elkövetök is ittasak voltak...
4) a kölniek legalábbúgy tudnak bulizni, mint a
bajorok... a két buli összahasonlítása nem butaság...
az oktoberfesten is vannak (sajnos) eröszakos
cselekmények, szexuális zaklatások, lopások.
mindenütt vannak, ahol sok ember és alkohol van.
5) a kölni elkövetök fö célja a lányok táskája és
értéktárgyaik voltak. a fogdosás általában a figyelem
elterelését szolgálta.
6) négy mass után senki sem eröszakol meg
senkit..:))).. fizikai lehetetlenség.
• Válasz • Megosztás ›

Noxy > lieberty - butasági menekült

•

egy órája

Jaj de vártalak már.
Köszönjük Emese!
• Válasz • Megosztás ›

lieberty - butasági menekült > Noxy

•

egy órája

kölnben az elkövetök túlnymoó része ittas volt... ami nem
enyhítö körüömény ott sem.
• Válasz • Megosztás ›

KisTehen

•

2 órája

Ugy latom TGM FERFI gyulolo lett. Szeretnem felhivni a figyelmet, hogy nem
FERFIAK kovettek el ezeket a szornyu tetteket, hanem EMBEREK. Bar, akkor
meg EMBERgyuloletrol lehetne beszelni. Ezert inkabb azt irom, hogy
FOLDLAKOK. Bar, akkor meg FOLDLAKOgyuloletrol lehetne beszelni, ezert
inkabb azt irom, hogy NAPRENDSZERLAKO, bar akkor meg
NAPRENDSZERLAKOgyuloletrol lehetne beszelni, ezert inkabb azt irom, hogy ...
Neha nincs hatara a hulyesegnek, ugy-e kedves TGM?
• Válasz • Megosztás ›

2

Elemer Lo > KisTehen

•

egy órája

Te nem kis tehén vagy, hanem nagy marha...
• Válasz • Megosztás ›

Unguk Mukfuk

•

3 órája

Kár volt a billentyűzetet koptatni. Ez egy szánalmas produkció.
• Válasz • Megosztás ›

2

Demokratikus Moderáció

•

3 órája

a kurva anyját ennek a mocskos férfigyűlölő TGM-nek, ha nem tetszik, menjen el
Szíriába
• Válasz • Megosztás ›

2

Rita Andok > Demokratikus Moderáció

•

2 órája

ne má.'.. ez szarkazmus... hogyan lehetne minden férfit kiutasítani? Más
aspektusba teszi a problémát így próbálja illusztrálni, hogy miért nem
megoldás a kiutasítás. Mondjuk nem jó cikk, elfelejti, hogy férfi és férfi és
kultúra és kultúra között van különbség.
• Válasz • Megosztás ›

Demokratikus Moderáció > Rita Andok

•

egy órája

a kommentem is szarkazmus, ráadásul nem is olvastam a cikket
• Válasz • Megosztás ›

Gézubézu > Rita Andok

•

2 órája

Nem felejti el. Épp erre próbál célozni.
• Válasz • Megosztás ›

Katica Térdszéli

•

2 órája

Ügyes! Sajnos akiknél célba találna, nem értik.
• Válasz • Megosztás ›

2

András > Katica Térdszéli

•

2 órája

Szerintem meg inkább nem hülyék.
• Válasz • Megosztás ›

József42

•

2 órája

http://www.ferfihang.hu
• Válasz • Megosztás ›

1
zizuű

2 órája

•

Ezt a cikket is csak azért nyitottam meg, hogy megnézzem, hogy hülyézik TGMet. Ez azért sokat elmond az író megítéléséről. Heidegger se beszélt sokat a
háború után, tán TGM is visszavonulhatna, ha már megbukott.
• Válasz • Megosztás ›

1
bakter

•

3 órája

Esetleg valami dolgozat arról, mit lehet, kell tenni annak érdekében, hogy az

Esetleg valami dolgozat arról, mit lehet, kell tenni annak érdekében, hogy az
orbáni rendszernek vége legyen?
A jelen elemzése mellé, hat év elteltével, erre is szükség lenne.
1

• Válasz • Megosztás ›

AMVI > bakter

•

3 órája

Nincs ötleted?
Így aztán vársz TGM dolgozatára? :)
• Válasz • Megosztás ›

bakter > AMVI

•

2 órája

Nehogy má' mindent nekem kelljen csinálnom!
Nem ezért vannak az "okos" emberek.
• Válasz • Megosztás ›

AMVI > bakter

•

2 órája

Hát pedig, ha nincs ötleted és nem csinálsz semmit, akkor
marad Orbán. :)
• Válasz • Megosztás ›

zizuű > bakter

•

3 órája

Itt csak már egy fegyveres forradalom jöhet, demokratikus úton már nem
lehet őket megbuktatni, de ameddig nincs ok rá, tehát elevickél az ország,
addig nem lesz balhé. Továbbá nincs is ok megbuktatni őket, mert a
másik oldal férgeit nem szeretnénk látni hatalmon. Amíg ravasz lesz a
Habony művek, addig nagy változás nem lesz. Még meg kell várni amíg
ilyen bukott értelmiségiek kimúlnak, mint TGM, Lendvai, Gyurcsány stb. S
tovább várni amíg lesz egy ellenzék, aki képvisel valami értékelhetőt és
elfogadhatót.
• Válasz • Megosztás ›

disqus_9JRN3sY25Y > zizuű

•

2 órája

"S tovább várni..."
Orban a foldon fetrengve rohog rajtad is. 3 honap alatt lamortizal
barkit a sajtojaval, es te mindig be is szopod, hogy hat ez az
ember se jo, az se jo, ez se igazi ellenzek, na meg az sem. Se
Bajnai, se Bokros, se Schiffer, se Javor, se Gyurcsany, se
Mesterhazy, se, se, se. Bezzeg Orban az maradhat, amig kedve
tartja, mert te csak varsz, varsz.
• Válasz • Megosztás ›

2

zizuű > disqus_9JRN3sY25Y

•

egy órája

Ezek mind bukott emberek, ki kíváncsi rájuk? Nem kell
ehhez a Magya Idők!
• Válasz • Megosztás ›

NERminátor > zizuű

•

9 perce

Azt ugye vágod, hogy ha teszemazt Jézus jönne le
személyesen a mennyekből és beállna ellenzéki
politikusnak akkor 3 hónap múlva már ő is bukott
lenne?
• Válasz • Megosztás ›

absztinens

•

egy órája

Már megint bagatellizálsz, már megint ironizálsz, olyasmin, amiben pofára esett
az egész libsi Európa. Legalább maradnál csendben és ne próbálnád
megmagyarázni, hogy a hóembernek jó a meleg, a rövid gatyát kitérdelted és
hogy a döglött veréb, csak alszik. Van még lejjebb?
1

• Válasz • Megosztás ›
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