GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
Zsidó arcképcsarnok –
10. rész:
(A 9. részt a 2010/18-as lapszámban közölte az Európai Idõ!)
A Kitartás.hu feleleveníti
szellemi elõdjének, a Fiala Ferenc által szerkesztett legendás Összetartásnak egy 1944
nyarán közölt sorozatát. Minden héten bemutatunk egy
olyan zsidó típust, amelyet
mindannyian ismerhetünk, hiszen utcán, strandon, színházban, televízióban, kávéházban
találkozhatunk ezekkel az
alakokkal; reméljük, hogy a
közeljövõben végleg eltûnnek
városainkból, községeinkbõl
ezek az alakok, akik nemcsak
hogy magyarok nem tudtak
lenni, hanem bebizonyították,
hogy az õ érdekük s az õ célkitûzésük merõben ellenkezik a
magyarság érdekeivel és célkitûzéseivel.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a sorozat írásai
1944 nyarán készültek, azokban a hónapokban, amikor
úgy tûnt, hogy Magyarország
végre megszabadul a zsidó
mételytõl. A cikkek is ebben a
szellemben íródtak, így értelmezhetõk.
Lássuk a tizedik részt!
FORRÁS: Kitartás.hu

Móricka
"Ki nem ismeri õt? Hiszen
mindenütt látható. Aki nem
látta, az is ismeri a - Pál utcai fiúkon keresztül -.
Kicsinyben képviseli fajtájá-

nak minden szélsõséges hibáját.

Már gyermekkorában belenevelik a hatalmi tudatot.
Azzal fekszik le és azzal
ébred, hogy a pénz a legnagyobb hatalom, és nekik
van pénzük. Tehát van hatalmuk is. És Móricka elõtt már
kamaszkorában megnyílnak
a lehetõségek. Bõven kap
zsebpénzt, semmivel nem
kell foglalkoznia, öltözködhet hollywoodi divat szerint,
télen zsúrfiú, nyáron vadevezõs. Ha valahol megjelenik, mindjárt õ a társaság
feje és azt hiszi, hogy
körülötte forog a világ.
Hogy
szemtelen,
fölényeskedõ, munkakerülõ,
sötét üzleteket köt, amint arra alkalma nyílik - azon nem
lehet csodálkozni. Hiszen
nem adhat mást, csak ami
lényege.
Lehetõleg
barátságot
keres magyar fiúkkal és
lányokkal. Ott is érezteti
képzelt szellemi fölényét,
viszont ilyen összeköttetések

révén bejuthat a legjobb
családokba. Minden szavával
és tettével rombol. Õ terjeszti
az erotikus francia folyóiratokat, könyveket, õ idézgeti
lépten-nyomon fajtája nagy
filozófusait, íróit és így igen
mûveltnek tetteti magát.
Fontos szerepet játszik a
sportban. Hiszen minden
sportegyesületben van valami
rokona, ha más nem, fajrokona, és a sport mögött
meglátja
az
üzleti
lehetõséget, itt is irányíthat,
ha másért nem, azért, mert
neki van a legjobb sportfelszerelése, de a versenyeken
lehetõleg
nem
indul.
Mindenhez hozzászól, de úgy,
hogy destruálhasson.
Ez volt az arcképe a
közelmúltban. Most végre rá
is lesújtott az idõ és a
munkatáborokban tombolhatja ki magát. Móricka
pályafutása ezzel az életben
és a Pál utcai fiúkban is véget
(Összetartás)
ért."

EURÓPAI IDÕ
2011 / 1

14

Napjaink példányai:

steiner kristóf

király viktor

„lehet más a politika“

ben vizelés közben obszcén ódáknak a falra való
írkálása reszketeg betûkkel, mint pl.: "Ha rövid a
f*rkad, közelebb kell állni, nem kell a budiból Balatont csinálni!".
• Fogyasztás: 2 deci rum, 8 üveg sör és 4 deci
bor.
• Pályagörbe: átmegy térgörbébe, amely a lép• • • Kótyagos
• Tünetek: a szem fénye megtörik, trágár kife- csõn való leguruláskor Archimédesi spirálishoz
A részegség meghatározása
jezéseket használ, minden böfögéssel kísért csu- hasonló.
klás után folyamatos, fals éneklés. Bodri kutya
A részegség az, amikor három ember beül egy
• • • Részeg
szobába, megisznak egy-egy üveg Whiskeytü,
• Tünetek: a szem csukva marad, csak akaz egyikük kimegy, a másik kettõ pedig megprókor nyílik ki, amikor a lekókadó fej felborít 2
bálja kitalálni, hogy melyikük ment ki.
üveg sört, halk sírdogálás, az arcon megjelennek az örökölt degeneráltság koravén ráncai. Illemhelyre bezuhanás a csukott ajtón keresztül.
A részegség fokozatai
• Fogyasztás: 3 deci vodka, 10 üveg sör és
10
nagyfröccs.
• • • Enyhén spicces
•
Pályagörbe: matematikailag leírhatatlan,
• Tünetek: csillogó szemek, gyakori vigyor,
négydimenziós
mozgás, a 4. dimenzónak bejön
néha váratlan kurjantás.
a
DELIRIUM
TREMENS.
• Fogyasztás: 4-5 üveg sör, vagy ugyanannyi
nagyfröccs.
• • • Tökrészeg
• Pályagörbe: egyenes.
• Tünetek: a szem szinte állandóan csukva,
ha
néha nyitva is van, csak a fehérje látszik.
• • • Félspicces
Ezen
keresztül látható a "Kóma Kalandjai", az
• Tünetek: a szemek mégjobban csillognak,
érzékszervek
teljesen pertubáltak, se kép, se
heveny nótázási inger, a beszéd felgyorsul, minhang,
halk
hörgés,
idõnként a bal orrlyukon keden 10. szó után egy-egy elfojtott böffentés.
resztül
való
hányás.
Mint a zárójelentésbõl utó• Fogyasztás: 2 fél rum és 4 üveg sör.
bottal
verésénél
egy
könycsepp
az
arcon.
lag
kitûnik,
a
detoxikálóban
a "Filmszakadás" cí• Pályagörbe: egyenes, itt-ott gyorsan korrigált
sok
sör.
•
Fogyasztás:
mû
film
megtekintése.
oldalirányú billenés.
• Pályagörbe: ciklois ívekkel tarkított parabo• Fogyasztás: kb. annyi, mint egy kozák lovasla.
ezred, lovakkal együtt.
• • • Spicces
• Pályagörbe: nincs, csak apró rezonatív hely• Tünetek: a szemcsillogás marad, a vigyorgás
zetváltozások
csuklás közben
•
•
•
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konstans és infantilis jellegû, a beszéd érthetõségi
az
arc
vonásai
plasztikussá
válnak,
•
Tünetek:
foka csökken, kezd megszûnni a különbség a zöna mimikai izmok nyersgumiszerûen funkcionálnak, a beszédben gargalizáláshoz hasonló szavak
tûnnek fel, diszkrét vádaskodás a ló nemi szervének és a pincér végbelének feltételezett kapcsolatáról. A sótartó reflexszerû ellopása.
• Fogyasztás: 3 fél rum, 1 fél vodka, 4 üveg sör
és 3 nagy fröccs.
• Pályagörbe: ilyet az ökör is csak vágtában vizel.

Részegség
– humoros
megközelítésben

gés és zöngétlen mássalhangzók között.
• Fogyasztás: 1 deci törköly és 6 üveg sör.
• Pályagörbe: kissé hiperbolikus, illemhelyre
való távozás közben ötletszerû megkapaszkodás
különbözõ tárgyakban (pl. a pincérnõ bal melle).

• • • Félrészeg
• Tünetek: a szem fénye teljesen megtört, a tekintet gyûrûzõ pocsolyához hasonlatos, a beszédben furcsa mondatok, látszólag érzelmes turkesztán pásztorbeszéd-részletek keverednek. A WC-

