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

Hungarian
Homeless Army

jükre, ne szemeteljünk a földjükön és lehetõleg térjünk ki az útjukból miközben szemben haladnak velünk, természetesen a rossz oldalon...
Õk a nagyon magyarok, a “zsidómagyarok”, akik
elképesztõen pofátlan hazugságokon keresztül bi(“Magyar Hajléktalan Hadsereg”) zonygatják, hogy valójában õk fogadtak be ide minket
szánalomból és jószívûségbõl, látva tehetetlen és száIgazsággal viselj háborút!
nalmas hontalan kóborlásunkat a világban...
(MNH-LH119)
Mert õk a nagyon jók, a kiválogatottak.
Nos, ezek a “nagyon magyarok” - akik egyébként
– 1. –
beszélhetnének a világ bármilyen nyelvén - pusztán
Forrás: http://hunveerfarkas.blogspot.hu/2012/03/ csak azért, mert magyarul beszélnek(!) már be is illeszkedtek
hungarian-homeless-army.html*
(*A “hunveerfarkas.blogspot.com”-blogot azóta az államigazgatásunk legmagasabb(!) irányítói hatalmába!
már eltávolította a hatalom!!!)
A megfogalmazás ugyan szokatlan, van benne
gúny, de sajnos elkeserítõen igaz is...
Magyarország már csak a nevében létezik, mert
befolyásunk az itt zajló eseményekre gyakorlatilag
nincs.
Nincs Magyarország!
Nincs Magyar Hadsereg sem!
Nincs magyar katona sem, ki ezért a földért “Senkihonnak Szülötteként” az életét áldozná, vagy legalábbis kockáztatná!
Meglepõ módon azonban itt mindenki magyarul
beszél, magyarnak vallja magát, és magyarul ünnepelünk, a “zsidó-”magyar”-cigány miniszterelnök”
szól a magyar néphez, pontosabban magyarul hazudik
azok szemébe, akik egészen pontosan tudják, hogy
ezt miért teszi!
Zsidó gyilkosok ünnepeltetik magukat “Nemzeti
Ünnepeinken”, cinikusan és gunyorosan fogadva tiszteletünket, miközben az orrunk elõtt árulják ki és el a
mi(!) Hazánkat!
Zsidófajú papok nevelnek ájtatosan a biztos pusztulásba minket, áldozati bárányként mint eszetlen és
ostoba könnyû prédát!
A nemzeti oldal, ami még nevében is csak alig nevezhetõ nemzetinek, reszketeg kézzel és lábbal, derékból meghajolva gyengesége tudatában, nyálasan
eseng a nem létezõ zsidó jóindulatért, mert nem tudja, hogy egy haszonlesõ parazita csak az erõbõl ért!
Minden más nála csak a gyengeség és az olyan önfeláldozás jele, amitõl tartania nem kell, hiszen inkább öngyilkosok lesznek “hõs” magyarjaink, semhogy vele, a nagy és rettenetesen borzalmas ellenséggel szembe merjenek szállni! (Ez nagyon tetszik a zsidónak...)
A zsidók mindig is gyáva és szánalom nélküli orvgyilkosok voltak, de remekül tudtak hazudni és tódítani “félelmetes marketingjük” érdekében!
A zsidó hadsereg az egyik legjobban “menedzselt”
testület, amely kétségen kívül még a saját “hõsiességét” is maga állítja elõ...
Persze errõl a kövekkel felszerelt palesztin kisiskolások tudnának igazán hitelt érdemlõen tájékoztatást nyújtani, de ahogyan az igazi magyar vélemény
sem kap lehetõséget, úgy õk sem.
A tátott szájú agymosott állampolgár pedig azt
gondolja, hogy együtt ünnepel magyar a magyarral a
csodálatos Nemzeti Ünnepünkön, hiszen ez végül is
Magyarország!

EZ A “NAGYMAGYAR” PARASZT VAKÍTÓ ZSIDÓMÛSOR!
(Korhatár nélküli mutatvány, nagyothallók és süketek, vakok elõnyben!)
Sokan látják is ezt, de õk viszont ezzel a véleményükkel sohasem állhatnak a “magyar hírközlés” világot jelentõ deszkáira, mert egy nap alatt(!) megdönthetnék ezt a hazugságon alapuló államrendszert, vagy
inkább állami kiárusítást, melynek ereje az elhallgatásban van!
Csalással viselj háborút!
Az igazi magyarok ellenségei a (zsidó-) “újmagyaroknak”, kik szemmel láthatóan jólétben és bõségben,
elégedetten élnek itt magyarként, miközben õk valójában nem is magyarok!
Nem is úgy néznek ki, nem is úgy viselkednek, de
mivel magyarul beszélnek, ezért nyilvánvalóan(!?) õk
is magyarok. Azért ezt elhinni nagyon hülyének kell
lenni...
Õk a nagyon “betelepülõ magyarok”, kik már zsidóniában is magyar iskolába jártak és itt nálunk - elkerülve a feltûnést - már nagyon magyarul viselkednek, rendreutasítva minket, hogy ne lépjünk a föld-

EURÓPAI IDÕ
2013 / 16

14

A bioparazita öntelt és gõgös, szánalom- és szeretet nélküli mennyiségalapú agyával(!) nem érti meg
és nem is tudja felfogni a természet és az élõvilág figyelmeztetéseit, mert nem teljes értékû tagja ennek,
hanem csak haszonélvezõje!
MEG KELL MINDENKINEK ÉRTENIE, HOGY
EZ A LÁTHATATLAN HÁBORÚ MOST NAGYON KOMOLY ÉS KÍMÉLETLEN, ÉLETRE ÉS
HALÁLRA SZÓL!

A látható és észlelhetõ katonaság nem magyar, hanem csak
a helyét foglalja el annak, mivel irányítása nem magyar(!)
kezekben van!
1945 óta nincs magyar
“Mert sohasem a beszélt a
Fegyveres Erõ a magyar érdenyelv számít, hanem a faj, amekek képviseletében!
lyik mögötte áll!”
1956-ban sem az oroszok
vertek le minket, hanem az oroHungarian Homeless
szul beszélõ fajzsidótisztek(!)
Army...
irányításával a hazaáruló és a
A Magyarság Hadserege Ottcsak magyarul beszélõ(!) szinhontalan...
tén zsidók, kollaboránsok!
Laktanyáinkban magyargyûBüntetlenül haltak meg jólölõ és magyarhaza-áruló - de
létben és bõségben ennek tettesei, pöffeszkedõ és beminimum közömbös(!) - zsidófajú katonatisztek ül- képzelt unokáik most felnõve ugyanezt teszik, ez szánek bizonyítottan, egyenruhás munkavállalóik szolgai mukra igazi karrier és hatalom!
társaságában.
Õk fajukban, felfogásukban és életvitelükben, értékrendjükben a zsidóság érdekeit képviselik, szem- A BÜNTETLEN(!) ÉS TEMETET LEN MÚLT!
ben velünk, a tényleges magyarokkal, miközben õk
hordják nemzetünk fegyveres erõinek katonai egyenruháját és blokkolják személyükkel és faji alkalmat“Ott voltam...
lanságukkal, parancskiadó hatalmukkal nemzetünk
Az emberi darálók valóban léteztek,és esetleg még
önvédelmi erejét, a tényleges ellenségeinkkel szem- léteznek napjainkban is.
ben!
Talán betonnal kiöntve, a ház szerkezetének álcázA mi ellenségeink pontosan õk, az alattomban be- va, vakolva.
szivárgó, fajukat és embergyûlölõ, gõgös “másságuBorzalmas volt.
kat” elrejtõ országrabló egyenruhás(!) senkiháziak!
Még az emléke is az, sokat álmodtam is róla, de
“A genfi Katonai Törvények értelmében; “akik mostanra már jobb lett...
más nemzet katonai egyenruháját hordják annak megAkkor és ott megtapasztaltam, hogy egy emberrel
tévesztése érdekében, azok kémeknek minõsülnek és büntetlenül bármit meg lehet csinálni!
úgy is kell õket büntetni!” A zsidó nem a mi nemzeA “lyuk” feletti emeleten volt a vizsgáló-kihallgatünk(!), hanem a bizonyítottan halálos ellenségünk! tó szoba.
Az alattuk szolgáló magyarjaink, kik “elöljáróikSemmi szokatlan nem volt benne, asztal, székek,
ban” harci erényeink, bátorságunk, hûségünk, hagyo- az erõsen vakító lámpa, talán csak ami utalt a jellegémányunk(!) megtestesítõit látják, valójában fel sem re, egy padlóba vágott körülbelül 60x60 cm-es nyílás,
foghatják ennek a gazságnak a hatalmas és káros mé- vaslemezzel lefedve.
reteit és személyes(!) bûnrészességüket!
Ez volt a daráló nyílása, sötét, ablaktalan, ahonnan
Ennek ára nemzetünk, emberi magyarságunk soha többé nem volt visszatérés!
pusztulása lesz, mivel ez egy olyan fajiháború, ameA megkínzott és meggyötört emberi roncsokat itt
lyik csak az egyik fél pusztulásával végzõdhet! A zsi- hajították le, remélhetõleg már holtan, de amilyen
dópestis halálos kór...
emberi állatok voltak ezek, talán élve is...
“A zsidóság nem az emberiség része!”
Mindnyájan rettenetesen féltünk és voltak olyanok
(A zsidóság mindig ártott és ölte magyarjainkat, is, akik inkább a fogukkal tépték fel az ereiket, hogy
ahol csak tudta!)
ember módjára halhassanak meg!”
A zsidóellenesség mindig emberszeretet, ezért
..... “A téglagyárakban használták, mángorló volt a
minden emberszeretet zsidóellenes!
nevük. Az elõkészítõ folyamatban ezzel zúzták péppé
Haynau zsidó volt és az Aradi 13-ak szadista ha- az agyagot, hogy azután késõbb megformázva, majd
lálra kínzását is õ erõltette!
futószalagon egy kifeszített dróttal méretre vágják.
Kiemelkedõen emberileg erõs jellemû tábornokaKörülbelül 2,5 méter magas és ugyanilyen széles
ink halállal dacoló bátorságát, hûségét, kellene inkább is lehetett.
követniük magyar katonaként, és nem a zsidómegfeEgy nagy és roppant erõs acéltartály függõlegesre
leléstõl lekushadni!
állítva és derékszögben ráhegesztve egy vastag záróNemzetünk emberi anyagát megmérgezték, leron- lemezzel alul.
tották és elsilányították önmagukkal, korcs fajtájukKözépen egy vastag, csapágyazott tengellyel,
kal, miközben a helyünket ezáltal igyekszenek átven- amelyet 380 V-os villanymotor hajtott, arról pedig keni!
resztben két hatalmas öntöttvas óriási kerékkel, amely
Most az Idõk Végezetén mindenkinek szembe kell teljesen kitöltötte a középsõ tengely és a fal közötti tánéznie önmagával, hogy melyik oldalra áll, mert ez volságot.
egyben minõsíti is emberségét!
Innen nem volt menekvés, amikor a két hatalmas
Az Idõ elfogyott...
többmázsás mángorló kerék dübörögve mozgásba
Az Összeomlás hamarosan be fog következni, de lendült egyre gyorsabban...
az emberek csak a kényszer hatására tudnak megválMindent péppé passzírozott, majd az egészet leötozni, de most ez egy olyan “kényszer” lesz, amilyet blítve a Dunába lehetett engedni!
az eltompított és zsidómaszlaggal teletömött agyuk
Ami innen kikerült, az már olyan volt, hogy senki
még elképzelni sem tud.
meg nem tudta volna mondani, hogy mi volt az...
Ellenségeink nem engednek teret a jószándékú felSehol sem voltak olyan kihízottak a halak, mint a
világosításnak, õk most sunyin meglapulva a végsõ pesti rakpart elõtt, a Margit-híd és a Szabadsághíd könépirtásra készülnek, de nemcsak itt, hanem a nagyvi- zött!
lágban is!
Az egyik az msz(m)p most is meglévõ székházáMi most ennek a színpadán vagyunk, mint fõsze- ban, a másik pedig az akkori munkásõr, késõbb pedig
replõk, személyünkben felelõsséget hordozva ember- a Tengerészeti Hivatal épületében volt!
társainkért és a Föld nevû bolygónk élõvilágáért is!
Most ismét a rendõrségé a Belgrád rakparti épüA zsidók nem képesek és nem is akarnak minket let...
megvédeni, csak egy szûk és kiválasztott réteget ön(folytatjuk)
magukból, és most a túlélésre játszanak bármi áron!

