
romania
(csiribiri, 2009.09.23 15:29) 

A cigány nem buta faj.Megtanitotta öket sanyarú sorsuk,hogy fel tudják mérni az életnyújtotta 
elönyöket és hátrányokat.Nagyon is tisztába vannak a státusszúkkal.Nincsenek iluzióik úgy a 
magyar mint a zsidókkal szemben.Kevés kivételtöl eltekintve,a megvetettség,és kirekesztés az 
osztályrészük.És itt a börszinnek semmi köze nincs ebben.De annál inkább a természetükben!A 
nagyfokú bünözési hajlandóság,lustaság,igénytelenség,és még sorolhatnám.Viszont,a jelenlegi 
magyarországi zsidó úralom,tudatosan végzi a magyarellenes politikáját."Segitem/magyar 
adófizetök által/a cigányok megélhetését,minél több a purdé,annál több a lové.Ez persze,iritálya a 
magyart.Ez is a cél.A nagy ellenség,A magyar dühitése.A cigánnyal szemben elnézö a 
hatalom.Rabolhat,gyilkolhat,semmi bántodása nem esik.De csakis magyar lehet az áldozat!Még 
véletlenül sem zsidó!Akkor meg is nézhetné magát a dádé!Aránytalanul több anyagi eszközökhöz 
jutnak,munka nélkül,mint a magyar gürcölve.Méghogy polgár háború magyar és cigány között!A 
cigány épp olyan áldozat,mint a magyar.Az öket felheccelö cimeres gazemberekböl álló zsidó 
banda ördögi tervének szenvedö alanyai ök mindketten!A végcél:Magyarország bekebelezése!Az 
ország idegrendszere,a gazdasági élet,szinte telyes egésszében már a kezükben van,söt,a 
politikai is!Ez a gátlástalan,alyas társaság,nem fog visszariadni a nagyarányu választási csalástol 
sem.Ebben ök már nagymesterek!Már idöben,a civil társadalomnak lépnie kellene,egy hatékony 
ellenörzés érdekében.És ha egyszer,a nemzeti erö hatalomra kerül,alkotmánymodositást 
eszközölni,hogy soha többet,kártékony rágcsálók ne kerülyenek a magyar nemzetet érintö döntés 
hozatalban! 

Válasz 

csiribusz
(csiribusz, 2009.08.12 18:49) 

Kizárt,hogy magyar emberek ilyet tegyenek. Ha ez lenne a céljuk, már megtehették volna 
évszázadokkal korábban. A magyar ember sosem volt bosszúálló, pedig vastagon lehetne oka rá. 
Mégsem ő veri a románt, a szerbet, a szlovákot... és a cigányt sem ő gyilkolja!! Most hirtelen 
antiszemiták lettünk, rasszisták, nacionalisták, meg mit tudom én... és mindez csak azért, mert 
egyre inkább megmutatjuk, nekünk is van önérzetünk. 
Itt valami nagyon mocskos, aljas játék megy a háttérben. Mindannyian tudjuk miről van szó. 

Válasz 

lilisite@t-online.hu
(Ősznagyi, 2009.08.11 21:45) 

Egy biztos, aki a szívében magyar, az nem gyilkol fegyvertelen embereket, nőket, gyerekeket. 
Szégyen és gyalázat!!!
Nem véletlen, hogy a feltámasztott baranta nem az ölést, hanem a harcképtelenné tevést célozza 
meg! 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.08.11 12:02) 

Politikai: Románia a szolgálatos magyarellenség, el van foglalva az elnökválasztással. A következő 
a lehet Szlovákia. Elég sok jel muata arra. A titkosítás mozzanata is ilyesmit támaszt alá. 
Destabilizálás, hogy az úgymond jobbos erők minél rosszabbul jöjjenek ki a választáskor. Addig ezt 
el kell intézni.
Bűnügyi: Kik az európai emberkereskedelem fő szereplői. Kinek szállítják a &#8222;friss 
húst&#8221;. Ki mer ellenállni. Azt kinyírják. Ez a bűnbanda így dolgozik már régóta. Ez is egy 
változat, s mivel hivatalosan erről sem esik szó lehet rajta gondolkodni.



Következtetés: azért nem találnak bűnöst, mert nem akarnak. 

Válasz 
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