A budi tetejére kitett töklámpás
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Nekem úgy tûnik néha, mintha a Fidesz nem
is akarna nyerni 2014-ben. A Jobbik elhallgatott, mert megijedt, hogy esetleg még nyerhet is
2014-ben. Az ellenzék hangoskodik, mert õk a
hatalmat akarják, a vele járó és ellopható pénzek feletti uralmat szeretnék megszerezni. Kormányozni soha nem tudtak, de ez õket nem is
érdekelte. Számukra az a fontos, hogy valakit
mindig Magyarország ellenében szolgáljanak.
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja Ez biztosítja nekik a proli-hatalmat.
– teljes terjedelemben a 2. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

19.

Az Európai Idõ ténylegesen független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil
(társadalmi) szervezõdés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetõs polgár, sem rokon, sem ismerõs vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten.

Szörényi Levente kóserré válási kísérlete
– Nyílt levél az István, a király
szerzõjéhez –

szik, hogy a Nagy Mûvész világosabb elmeállapotainak fényében maguk is valakikké pincevirágozhatnak...! Hogy elmondhatják magukról, hogy õk
Egykoron (nemrég még) tisztelt Szörényi Levente! “felnõttek” a mû megértésének szintjéig és – voálá
– mûértõk lettek (pláne, ha – szerencsék-szerencséNekem a groteszk a mûfajom. Ebben érzem mû- jére – még ágyba is bújhatnak a Mûvésszel!),,,
vészileg otthon magam. (Eddig megjelent írásaim
De ideáig süllyedni!!! Önnek!??
Alföldi Róbert mint Esterházy Péter tanítvány:
ezt mind bizonyíthatják is, ha épp szükséges.) Te“Így gondozd a magyarodat!”
Az ötleteikbõl - ilyen "esztétikai" logika mentén
hát – de egyébként is – az esztétikai értékek mirevalóságáról van némi fogalmam. De az, amit Önök - hiányolhatnám is, - például, hogy
– a) a Kárpát-medencét miért nem ábrázolták az Aljaföldi Magyargyûlölõ Perverzke-Hóbortka
keze és perverzitás- vagy gyûlölet(agy)mirigye ál- például - ganédomb-gödörnek vagy pöcegödörnek
– b) a magyar trikolórt miért nem használták petal a mindeddig remekmûnek tartott/vélt "István, a
király"-lyal nemrég elmûveltek, az az értékrombo- lenka gyanánt, vagy vécépapír-tekercsnek
Nem hittem, hogy ez a megnyomorodott lelkû
– d) a rijekai nemzetiben Alfeley által már oly
lás tipikus horrorpéldája.
Mephisto
ki tud hozni a sodromból. És mégis
Azt értem, hogy az a kultúrfajta, amit ez a Per- nagy botránysikerrel kipróbált gigászi falloszt miez
történt.
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(folytatása a 3. oldalon)
ezt az a sok-sok hadoszlopnyi sznob is, akik azt hiHorváth Alpár – teljes terjedelemben a 6. és 14. oldalon –
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Zárókép: a legújabb “Alföldi Róbert”-féle színházi (?) vágyálom a börtönrácsként funkcionáló Szent Koronáról
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