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Gyurcsány
– még mindig –
szabadlábon…
(folytatás az elsõ oldalról)
Hiányzik a megfontoltság és a valós összetartás, az
összetartozásba vetett hit. A liberalizmus ott motoszkál
és rothaszt a beteges hajlamúak felvonulásának engedélyezésében, a bankok és a szolgáltatók büntetlenül
véghezvitt lopássorozataiban, a kommunista szemlélet
ott lapul az újonnan megválasztott vagy kinevezett
egyes vezetõ hivatalos személyek génjeiben, és ez is
rothaszt. Rothaszt a túlfûtött és csípõbõl tüzelõ, esztelen
politizálás is, amelyet még a jobboldalon is tapasztalhatunk, rothaszt a média, amelyben jobb és baloldalon
minõség nélküli írások jelennek meg, s egymásra dobálják a szennyet ordenáré kifejezéseket használva, s rothasztva ezzel a nyelvet, a szépérzékeket, a stílust.
Nem kételkedem a tiszta szándékban, amely a kormányt jellemzi, csak keveslem a tetteket, és sokallom a
hangzatosságot, a pátoszt, a kétes melldöngetést, s kétlem azt, hogy ez a kétharmad kibírja egy évig e lassúság,
és a nép hangjának süket fülekre találása mellett. Valami nem úgy megy, ahogyan mennie kellene. Valakik nem
úgy értik a kormány és a miniszterek szavait, ahogyan
azokat érteni kellene. Valakik másban remélnek, mint az
adott lehetõség, és e reménnyel nem az országépítést,
hanem az országrombolást szolgálják. Talán magam is
hibázom, amikor kétkedem, amikor hangot adok annak,
ami nem tetszik, de ez a dolgom. A baloldalon a bûnösök és a bûnözõk vannak, a jobboldalon – középen – egy
jó gondolkodású, de sokban mások által irányított – és
eme irányítás alól magát kivonni nem tudó – vezetés, a
jobboldal másik szélén pedig a meggondolatlan, apolitikus és romboló politika, amely nem követhetõ, nem követendõ annak, aki országot akar építeni. Mindezek tetejében ott rothaszt a magyar átok: a széthúzás.
Magyarul: nem forradalom ez, hanem kelepce. Nem
tipikusan magyar kelepce, hanem általános uniós kelep-

Magyar Szürke
Magyarországon napjainkban nem szabad fekete nadrágban, mellényben és fehér ingben kimenni az utcára.
Nem!!!
Aki ilyen öltözetben jelenik meg valahol: fasiszta,
rasszista, terrorista. Az ilyent a magyar(talan) rendõrség
megbírságolhatja, elõállíthatja, akár fel is jelentheti.
A fehér és fekete tiltott színek!
Voltak.
Mert ma már nemcsak ezek. Tiltott szín a zöld is.
A zöld póló!!!
A magyar(talan) rendõrség úton, útfélen ellenõriz,
akin zöld póló van, arról lehúzzák, lehet nõ vagy férfi.
Pörzse Sándor, az ismert tévés-rádiós újságíró, jobbikos képviselõ július 5-én az Országgyûlés elõtt pirította
le a magyar(talan) rendõrséget elõzõ napi gügye, törvénytelen, magyarellenes viselkedéséért. Azonban az
Orbán kormány – Óperencián túlról, a magyar feltámadástól ideggörcsöt kapó cionisták által távvezérelt –
elvakult rendõrsége nem lát mást csak fehéret, feketét
és zöldet. Mert odakintrõl
ordítják a fülükbe, hogy
tessék cselekedni, mert
ezek a színek ettõl kezdõdõen a tiltott színek listáján
vannak.
Ám szerencsére a piros szín még nem. A rõtszín Rothék védett színe
világszinten.
Azonban bekövetkezhet
kegyvesztettsége.
Most kell résen lenni, hogy
Magyarországon ez is eltûnjön az engedélyezett
színek sorából.
Ehhez szükséges, hogy
okosan politizáljon a Job-

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
ce, amely minden tagországot fölemészt, mert a közös
ló és a túrós hát összefüggése e témakörben is megállja a helyét. A mai magyar kormány, csak olyan Magyarországon érhetné el azokat a célokat, amelyek valósságában és szándékában nem kételkedem, amely Magyarország nem tagja az erkölcs nélküli, keresztényüldözõ,
kapitalista és kizsákmányoló uniónak, és nem függ az
IMF-tõl, azaz a kapitalizmus központjától. Egy olyan Európában, ahol keresztényüldözés
van, ott nem lehet keresztény
országot építeni, hiszen látjuk,
hogy Európában lassan-lassan
ókeresztény mintára barlangokba kényszerül a hit, és a keresztény erkölcs. Ha pedig megpróbálnak keresztány államot és értékeket az ország fundamentumába építeni – és ezt látni is
fogjuk hamarosan –, akkor lesz
orra koppintás. Erkölcs nélküli
Európai Unión belül nem lehet
erkölcsi normákat felállítani,
mert a „gazda” ezt nem engedi… és folytathatnám.
Magyarországnak nem az
unió az útja, és a jövõje. Magyarországnak az Európai Unió –
mint oly sok eddigi „partnere” –
maga a vég. Sajnálom mindazon
országokat, amelyek az uniós
csatlakozást úgy várják, mint a mádi honpolgár a Messiást. Mert az Unió semmi másra nem jó, mint tökéletesíteni a kapitalista elszegényítést, az elnemzetietlenítést,
a kultúra eltiprását, a klasszikus erkölcsi normák felszámolását. A kapitalizmus istene a pénz – minden áron!
Célja pedig, kizsákmányolás, az emberi élet értékvesztése, az Isten-hit megsemmisítése, a nemzetek identitásának megszüntetése, kultúráik – ha kell erõszakos – elvétele. A kapitalizmust pedig a Lisszaboni Szerzõdés és az
uniós tagság erõszakszervezetei tartják fönn. Csak az élhet jól, aki szolgálja, és támogatja a kapitalizmust, mert
aki nem ezt teszi, az megszûnik emberszámba vétetni,
és annak a pusztulás, az elpusztítás lesz az eredménye.
És mindez ellen semmit nem lehet tenni, mert egy általam nem létezõnek nevezett politikai „kultúra” van ér-

vényben, amelyet demokráciának hívnak. A demokrácia
azonban csak egy frázis, amelynek semmi köze a néphez, kivált a néphatalomhoz. A kapitalizmusban éppen
úgy, mint a szocializmusban nem létezhet népuralom, hiszen mindkét rendszer neve fosztóképzõ a demokrácia
szó elõtt.
A helyzet tehát rossz… egész Európában rossz, de
még kell az európai népeknek egy kis idõ, arra, hogy belássák és tegyenek róla… vagy
elvesszenek. Ez vetül Magyarországra is. Csak számunkra, magyarok
számára van még egy csapás, mint
írtam volt: a széthúzás. Emiatt nem
vesszük észre a közös ellenséget, inkább egymást verjük és veretjük, beszélünk ostobaságokat a parlamentben és a magyar uniós képviselõ
szemeteskukáról eszik, mint politikai
tiltakozás… amit a világon senki
nem ért meg, csak a negatív konzekvenciát vonják le a mai magyarságról.
Úgy áll ma Magyarország forradalma, hogy Gyurcsány szabadlábon
van! És amíg õ szabadlábon van, addig nincs forradalom Magyarországon, illetve azok verik le, akik annak
nevezik. Mert a választók, akik a kétharmadot kiharcolták a keményen,
és eddig jól tevékenykedõ Orbán
Viktornak, azok Gyurcsányt az uniós, és a magyar törvények szellemében és értelmében vezetõszíjon akarják
látni! Mert CSAK AKKOR kezdõdhet el a hiteles forradalom, a nemzet valódi forradalma, amely változást – és a
mai unió által engedélyezett keretek közötti – új, keresztény Magyarországot biztosít, annak teljes lakossága és
a határokon túl élõ magyarság számára. Magyarországnak példát kell mutatnia ebben a szomszédos országok,
és az Unió összes tagországa számára, és meg kell keresnie – a történelmi sebeket is feledve – azokat, akik
szintén keresztény országot kívánnak építeni saját hazájukban. Ugyanis két dolog köti össze az európai népeket:
a szabadság szeretete, és a kereszténység. S a gyõztes
forradalomhoz ez a két dolog elengedhetetlenül szükséges…
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sem engedte felvonulni, mert zaEgyébként nekem semmi bavarta a forgalmat.
jom a piros színnel. A kedvenc szíA nem létezõ agyukban.
nem. Minden autóm piros volt
És most itt van a nagybetûs
részben vagy egészben. És az ingNEMZETI kormány, a fõ-fõ Maben is szeretem a pirosat.
gyar Szürke, Astoria Inaló Hõse
De nem vagyok vörös. Lélekvezetésével. A bátor Gárda-pofoben semmiképp.
zó, melynek mai, magyarul is beTehát az kell, hogy a Jobbik a
szélõ belsõ politikai holdudvara,
zöld póló helyett most vörös pólót
ha annyira beteg volna, amennyirendeljen a Magyar Nemzeti Gárre hülye, akkor rettenetes ordítádának.
sa áthallana az Óperenciás tengeÉs akkor bekövetkezik a csoda!
ren túlra.
Az hogy Kelet-Európában legelõ– Nem bírunk ezekkel a bestia
ször Magyarországon – abban az
magyargárdásokkal, mert ezeknek
országban, melynek fõvárosa elnem elég a beígért két pofon. Musõk közt öltözött vörös rongyokba
száj 60 napos elzárást és 150 ezer
– abban a minutumban be lesz tiltforintos bírságot szabni rájuk, inva!
gért-gatyáért, és még akkor sem
És akkor jöhet a többi szín,
fogadnak szót!
mígnem elérjük a szürkét, mely
már nem fogja bántani ezt a szürÉn még ilyen országot vezetõ
keállomány hiányában tengõdõ Nagy Áprilisi Szavazófül- politikai rétegrõl csak Mao Kínájában, Kim Észak-Korekei Forradalom kormá- ájában, Pol Pot Kambodzsájában hallottam.
nyának érzékeny mimóza
Rajtuk röhög Európa, a világ.
lelkét.
Hát mióta szól bele egy normális emberközpontú polgári kormány, államhatalom, hogy állampolgárai milyen
A szivárvány színei színû ruhába öltözzenek? Mióta vezényli ki a belügy(etegyütt viszont láthatóan len)miniszter máshol, saját tisztességes népe ellen
nem bántják. Azzal vo- agyatlan rendõrségét autópályákra, közutakra, városi könulgathatnak a lezárt rutakra, rendõrtenyérre kiírt, megállítandó jármûvek
Andrássy úton a csór- rendszámaival, csak azért, hogy lehúzzák valakirõl a zöld
éseggû buzeránsok. Ne- pólóját. Hát teljesen begolyózott, a távvezérelt, a megkik szabad.
felelési kényszertõl görcsölõ, nyárfalevélként remegõ OrMert az õ szempont- bán kormány, vagy mindig ilyen volt, csak eddig nem
jukból sincs változás, ma mutatta?
is az õ kormányuk van
Ez mondja magát nemzetinek?
hatalmon!!!
Bár lehet, hogy nemzeti,.... valamilyen nemzeti.
A nemzeti oldalnak az
De az biztos, hogy nem magyar!!!
elõzõ bolsevik kormány
Kolumbán Sándor
még az Andrássy út melletti járdán, gyalogjárón

