GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Így gondozd a
sarházydat*
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sen egyoldalú ígéretüket. Az egyik - véletlenül éppen
kék-fehér foltos egeret kinevezték Fõegérnek, ennek
utasításai alapján minden nap megfelelõ számú egeret
küldtek a Macskákhoz a takaratási, csizmatisztítási és
egyéb háztartási munkákat elvégzendõ.
A meghibásodott doromboló-készülékeket ingyér'
javították, a lemerült akkumulátorokat naponta cserélték. Fel sem tünt, hogy ezek a takarító egerek soha nem
kerültek vissza a családjukhoz.
De szívesen áldozták fel életüket, mert mint bûnös
nép, ennyivel igazán tartoztak azoknak, akiknek oly
A New York Times a reptéri hatóságokra hivatsokat köszönhettek. Történelemórán tanították és pár- kozva számolt be arról, hogy az IMF elsõ emberét
perces film-bejátszásokon láthatták, milyen sokmillió alig néhány perccel Párizsba indulása elõtt fogták le
macska esett a bûnös egerek áldozatául!
a Kennedy nemzetközi repülõtéren, miután a gyanú
Mert az Egerek Népe bûnös nemzet kéremszépen,
ezért aztán kárpótlással tartoznak a gonosz elõdök leszármazottai, akik bûnbûnattal a lelkükben vették tudomásul, hogy még hetven és után sem voltak képesek
szembenézni elõdeik szörnyû tettével.
Mitöbb: egyikük teljes családjával beköltözött - a
macskába.
Ennek részleteirõl késõbbi jelentésünkben számolunk majd be.
Czékus Jób
Forrás: Nemzeti Hírháló

A sarházy géniusznak két archetípusa van. A róth és
a grün. A róth veres. Veres kutya, veres ló, veres ember egy se jó. A grün zöld: éretlen, savanyú, fogyaszthatatlan. Megindítja … nem a szívet, a gyomrot.
A sarházyd élete anális, szerelme fekális. Mit akar
ezekkel a sarházykkal? Was für ein, azaz micsoda sarházy? Egy sarházy nem sarházy, két sarházy fél sarházy, három sarházy egy sarházy.
A csokorba gyûjtött sarházyt szétbontjuk, és éles
késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásfejûeket, mert
azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk. A szárát nem
kell megnyesni, mert az már borotvával nyesett a születése utáni nyolcadik naptól.
Ez azért, hogy nehogy megrohadjon neki. Ha nagyon összement neki az ott, és már nem termel túrót,
akkor a kobakjából rá kell önteni a fölös savót és trianoni túróként adni fajtársainak.
A sarházy néha emlõs szerepben hajol meg. Egy
sarházy nem anál meleg nyarat. Kell még egy jó meleg.
A sarházy a sûrû sötét a Monte Carlo-i kaszinón kívüli éjszakában, amelyen keresztül Európába ugrik.
A sarházyn semmi új nincs, legfeljebb egy turkálós
kabát. Az új neki a semmi. Még árnyéka sem a valaha
volt õsi fajának.
Ki tartson sarházyt? Kezdõ sarházy barátnak mindegy: kansarházy, vagy szuka, mert anál mindkét kellék adva van. Tanácsosabb fajtiszta sarházyt beszerezni, mint valami bizonytalan származású sarházyt.
Tisztelt szerkesztõség!
Vén sarházyt ne vegyünk, mert kifolyik belõle. A
sarházyt következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk!
Olyan információhoz jutottam melyet érdemesnek
Lágy, barátságos hang: jól van, jó sarházy, illetve ketalálok
megosztani. Házunkban lakik egy kertész végményen, határozottan: pfuj, sarházy, helyedre! Kemézettségû
ember, aki parkok, telkek gondozását végzi. A
nyen a helyére, anál jobban szereti.
minap érdekes munkára kérték fel. Rendet kellett tenni
A sárga sarházy.. a tágasság érzetét kelti, elbaszná- a cigányok után Csillebércen. Ugyan csak egy-két nalódott a záróizom. A narancs sarházy (ebbõl sok pot tartózkodtak ott, az egész területet fertõtleníteni
van)… mámoros. A vörös sarházy (fogyóban) … me- kellett. Az épületek között, ahol éppen rájuk jött a szaleg. A jósarházyember már a
pora ott végezték el a dolgukat,
járásáról megismerszik. Mint a
a környék az ürülékektõl bûzkomor bikáé. vagy mint az
lött. A kertészek is csak különüzekedõ tehéné (kidobja a faleges ruhában mehettek oda, és
rát). Levegõt minden sarházy
elõttük végezték el a fertõtleníigényel, pedig kár neki. A hutést.
zat jobb volna … zipzárral. Az
A lakóépületekben a párnáa baj, hogy a Kárpát-medence
kat el kellett tüzelni a tetvek
huzatos, és hozza dögivel a
miatt, nem is vegy-tisztították
A Maradékországban egy vállalatnál 4 õket, az ágyakat fertõtlenítõ
sarházykat, mint a meleg déli
szél a sáskákat.
(négy) emberbõl 1-et (egyet) el kell boc- szerrel mosták át.
A sarházy a romlott, büdös sátani.
Az egész költséget a vörösrogyasztási cikkek kategóriájákereszt
fizette!
Ki legyen az?
ba tartozik.
Kérem tegyék ki az oldalra,
- Julcsi nem dolgozik, de õt nem lehet, hogy más is láthassa, milyen kiOlcsó sarházynak híg a leve. Mondhatnánk úgy is: egy mert õ nõ.
sebbségrõl beszélünk, kikhez
nagy fos.
- Pista se dolgozik, de õ meg c... izé.. akarnak minket lealacsonyítani,
Kolumbán Sándor roma...
ha már õket nem lehet felemelni
- János sem csinál semmit, de õ buzi. hozzánk! Az információt sze*Lásd még Esterházy Pémélyesen kaptam. A vöröskeÍgy kirúgják Miklóst, a kétgyermekes reszttõl bizonyosan utána lehet
ter: Így gondozd a magyarodat
címû cionista elme(háboro- fehér és magyar heteroszexuális csalá- érdeklõdni hitelességének, bár
dott)maszturbációt (A szer- dapát, az egyetlent, aki rendesen végzi a én hiszek a barátomnak, régóta
ismerem.
kesztõség megjegyzése)! Illusz- munkáját...
Olvasó: Voltak "üdülni" a
trációs részlet a 6. oldalon!
gyöngyöspatai romákok Csillebércen!
Mint mindenütt és mindenkor a mocsok, a fertö marad utánnuk ahová beteszik a lábukat akár csak egy napra is!
Ezekre van pénze a "Magyar" Vöröskeresztnek.
„A Magyarország felszámolását végzõ pusztító világerõ, amely az elmúlt húsz év valamennyi kormányában meghatározó pozícióban volt, van és lesz, a ciAz Egerek Pártja egy ízben elhatározta, hogy a Pár- gányságot építette fel a leghatékonyabb tömegpusztító
ton belül Macskamûhelyt alapítanak.
fegyverként a magyarság ellen. A globális SZDSZ loCserében a macskák megígérték, nem fognak kális terrorosztagai lassan harminc éve zajló ultralibeegyetlen egeret sem elfogyasztani, ellensúlyozásul rális diktatúrájukkal elõször minden elképzelhetõnél
csak az volt a kívánságuk, hogy az egérlyukak az új mélyebb lelki, erkölcsi, szellemi, fizikai és anyagi nyoEU - szabványoknak megfelelõen akkorák legyenek,
hogy abban egy macska mancsa kényelmesen elférjen. morúságba lökték a magyarság jelentõs részét és a ciErre a baráti kézfogások miatt van szükség - áll a gányság egészét. Majd az így elõálló, spontán polgármacskák indoklásában. Az egerek ezt természetesnek háborús gyúanyaghoz most elkezdik adagolni a szikrátalálták, nem akartak a kirekesztés vádjába esni, és te- kat. Végtelen cinizmusukkal mindeközben még arra is
kintettel voltak a macskák érzékenységére, és örömmel ügyelnek, hogy önmagukat - "jogvédõknek" álcázva úgy tüntessék fel, hogy éppen õk azok, akik a helyzet
fogadták el azok javaslatát.
a macskák további jóindulatukat még azzal is tetéz- rendezésére egyedül képesek.
Természetesen az is nyilvánvaló, hogy gyõzhet itt
ték, biztosítják, hogy az õ lakásuk ajtaján is beférnek
akár száz százalékkal is egy politikai erõ, a forgatómajd az egérmancsok.
Erre a politikai kiegyensúlyozottság, az átjárható- könyveket egyelõre akkor is ez a pusztító erõ írja. És ez
ság miatt volt szükség.
egészen addig lesz így, amíg hagyjuk.“ (Bogár László)
Késõbb aztán a macskák szánni kezdték ezt az erõForrás: Nemzeti Hírháló
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Õrizetbe vették
a Nemzetközi
Valutaalap
vezérigazgatóját

szerint szexuális támadást követett el egy hotelben a
Times Square-en.
Várhatóan azonnali eljárást indítanak az amerikai hatóságok a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója ellen nemi bûncselekmények gyanújával - jelentette be május 14-én éjjel a New York-i
rendõrség szóvivõje.
Az õrizetbe vétel tényét késõbb Paul Browne, a
New York-i rendõrség szóvivõje is megerõsítette, s beszámolt arról, hogy Strauss-Kahn ügyvédet kért, s
megtagadta a válaszokat a kihallgatók kérdéseire.
Az amerikai lap reptéri hatóságokra hivatkozva számolt be arról, hogy Strauss-Kahnt alig néhány perccel
Párizsba indulása elõtt fogták le a John F. Kennedy
nemzetközi repülõtéren. A francia IMF-fõnök már az
Air France légitársaság gépén ült, az elsõ osztályon,
amikor a rendõrség õrizetbe vette és leszállította a párizsi járatról. Strauss-Kahnt a Midtown South-i kapitányságra vitték kihallgatásra, szexuális zaklatás gyanújával.
Az idézett amerikai hatóságok szerint az IMF elsõ
emberét azzal gyanúsítják, hogy elõzõleg a nap folyamán "szexuális támadást" követett el egy hotelben a
Times Square-en az egyik alkalmazott, egy szobalány
sérelmére. A 32 éves szobaasszony az incidenst követõen kimenekült a szállodai szobából - mondta el
Browne szóvivõ, aki közölte azt is: a rendõrség feltételezése szerint Strauss-Kahn sietõsen távozott a Sofitel
szállóból, menekülni készült, mert még mobilját és
több más személyes tárgyát is hátrahagyta a szállodai
szobában. Ezért visszatartották a párizsi járatot, és leszállították róla a gyanúsítottat. Browne szerint még
nem emeltek vádat az IMF vezérigazgatója ellen.
A szobalányt a Roosevelt Kórházba szállította át a
sürgõsségi szolgálat, ahol ellátták kisebb sérüléseit mondta a rendõrségi szóvivõ. Browne szerint a szobalány azt mondta a rendõröknek, hogy Strauss-Kahn
orális szexre akarta kényszeríteni, de végül sikerült kiszöknie a szobából az erõszakoskodó elõl, s segítséget
kérni a szállodai személyzettõl. Amikor a rendõrség
néhány perc múlva kiérkezett, Strauss-Kahn már távozott a hotelbõl.
A 62 éves Strauss-Kahn - akit a 2012-es francia elnökválasztásokon a szocialisták lehetséges jelöltjeként
is emlegetnek - 2007 novembere óta tölti be a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatói posztját, s helyzetét három évvel ezelõtt már megingatta egy szexügy.
Az IMF-fõnök ellen hatalmi visszaélés gyanújával
2008-ban vizsgálat indult egy magyar beosztottjával
folytatott szerelmi viszonya miatt. A vezérigazgató tekintélyét alaposan megtépázó ügyrõl akkor az IMF
közleményt adott ki, amely szerint az igazgatótanács
helytelenítette, súlyos tévedésnek nevezte StraussKahn rövid házasságtörõ viszonyát, amelyet az IMFvezetõ Nagy Piroska magyar közgazdásznõvel, a valutaalap afrikai részlegének egykori magas beosztású
tisztviselõjével folytatott. Strauss-Kahn nyilvánosan
bocsánatot kért az ügy miatt az IMF-alkalmazottaktól
és feleségétõl is.
A valutaalap vezetõ testülete az ügyben elrendelt
vizsgálat megállapításaira hivatkozva három évvel
ezelõtt tisztázta az IMF-vezetõt a hivatali befolyással
való visszaélés, szexuális zaklatás és kivételezés gyanúja alól, és akkor úgy döntött, hogy továbbra is együtt
kíván mûködni Strauss-Kahnnal. Az IMF most elzárkózott mindenfajta kommentártól azzal, hogy nem kapott hivatalos tájékoztatást a New York-i Sofitel szállóban történt incidensrõl.

