
MAGYARORSZÁG..
(Még Jelentkezem, 2009.09.23 22:29) 

Két dolog a világ rákfenélye..1:A cigány ,lop, csal ,hazudik,néha :gyilkolászik.. Ez csak egy 
dolog..DE a2-ettő..:Írányítja a világot: amerikát, európát,ázsiát,STB A zsidóké a bank, a politika,a 
béke, a hábórú, /ez nagyon jellemző/ Elkéne dönteni,meik a nagyobb veszély..És B Tervet kéne 
csinálnunk.. Nem azt mondom, hogy adóm 1%-át felajánlom, De ha tudnám mit tegyek, és 
mindenki csak ennyit tenne, talán késleltethetnénk a magyarság kiüzését a kárpát medencéből, 
Csak azt nem tudom , ha innen el kell mennünnk, HOVÁ megyünk??? A világ, Mégegyszer leírom: 
A VILÁG 80%ban már a zsidóké.... 

Válasz 

románia
(raszputyin, 2009.09.19 00:15) 

Kedves doki!Kicsit hosszú lére eresztetted a mondókádat.Öszintén,végig se olvastam.A magyar 
ember azt tartja"sok beszéd szegénység".Ezt a magyar népet,és már nem nemzetet,nincs jogotók 
a nemzeti megszolitásra igényt tartani 2004-óta,már úralta számtalan idegen földröl ide sodrodott 
király,török,osztrák,orosz,most meg itt a zsidó.És ha nem vigyáztók,még azt a gyalázatot is 
megéritek hogy a cigány fog az orotoknál fogva vezetni.Ez lesz aztán az igazi majmok bolygója!
Szerintem nem is olyan komplikált az egész ügy.Itt arrol van szó hogy a magyar nemzeti 
érzület,melynek hiányát számon kérjük elég sokszor,nem is annyira a kommunista rendszer 
rovására kell irni.Ez már évszázadok hozadéka.A 154-éves török uralom,majd a négy évszázadnyi 
habsburg csizma,hogy a dicsöséges szovjet katonák ezrével elpottyantott fatyuiról ne is 
beszélyünk.Ezek a gén keveredések az okai a mai magyar nemzetiséghez való 
viszonyulásnak.Innen a nem kis külömbség a határon kivüli és az anyaországi mentalitás között. 

Válasz 

akkor nekunk is vege
(szemtanu, 2009.07.28 14:25) 

Igen am, ebben igazad is van, de a baj az hogy a magyarnak sem lesz jobb. Csak gondoljunk arra, 
hogy meg egyenlore nem leptek mag az orszagot teljesen. Mondjam ugy meg egyenlore 
szazalekban nincsennek stobben mint a magyar. Az orszaqgot mar "vezetik" a nep, szazalekban 
kiegyenlitodik, akkor vege. 

Válasz 

lajos melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.07.28 09:57) 

Kedves Levente!
Mindenki nevében köszönöm Neked és a közreműködőnek is, hogy olvashattuk írásod. 
Csak ennyi hozzáfűzni valóm lenne:
Nem kívánom, hogy bekövetkezzen, de azt hisze hogy a cigányságra katasztrófális sors várna, ha 
az "askenázi honfoglalás" beteljesülne. Ennek a nagy válveregetős barátságnak egy csapásra 
vége szakadna ebben azt hiszem egyet érthetünk.
Tisztelettel:ML. 

Válasz 
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