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Tavankútról hontalanságig
(Őszkatona, 2009.01.11 20:00)
Köszönöm hozzászólásodat k.papa. Azt jó hallani hogy, amint mondod, "ma már nem lehet
elhallgattatni az igazszólókat." Nehezebb szivvel vesszük tudomásul hogy az "igazszólókat" félholta
verik családjuk szemeláttára. Amikor megtudta a világ mi történt Szabó Attila gárdistával, minden
hazafi szive megszorult. Habár az ügyet a rendőrség rablásként kezeli, a letámadók orditozásai
&#8222;Most magyarkodj te rohadék!&#8221; bűze félreérthetetlenűl politikai. Jelentések szerint,
Vecsés polgármestere orrát is ez a bűz csapta meg.
Amig a magyargyűlölő hatalom cigány hűbéresi rá nem jönnek hogy tevékenységükkel saját életüket
veszélyeztetik, az efféle politikai bűntettek száma a hatalom összeomlásáig csak fokozatosan emelkedni
fog. Jó lenne ha mindenki felkészülne a kétségbeesett vadállat támadásaira. Mi senkit sem bántunk, de
mint a sündisznó, visszaszúrunk ha bennünket bántanak.
Hazafias szeretettel
Őszkatona
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(k.papa, 2009.01.10 22:10)
Kedves Őszkatona! Előre is kösz amit magyarságunkért tenni kívánsz. Én itthon voltam tudatlan annak
ellenére, hogy kedvencem a történelem, kiemelten a magyar őstörténelem (nem a saját hibámból!). A
renszerváltoztatási össznépi tragikomédia egyetlen pozitívuma az, hogy ma már nem lehet elhallgattatni
az igazszólókat. Aki keres, az talál is igazságokat a történelmünkről. Ne a "magyar"
akadémiai(szándékosan kisbetűvel) kiadványokat böngéssze! Néhány külhoni okos ember mondását
idézném. Csak annak okán, hogy ami itt történik, azt már máshol egyszer megoldották, tehát van
remény.
Small army is a door to death. A kis hadsereg út /ajtó/ a (nemzet)halálhoz.
Mahatma Gandhi [18691948] "The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong."
"A gyengék sohasem tudnak megbocsátani. A megbocsátás képessége az erősek tulajdonsága."
An american political satirist "Politicians and diapers have one thing in common. They should both be
changed regularly and for the same reason."
"A politikusoknak és a pelenkáknak van egy közös vonásuk. Mind a kettőt ajánlatos rendszeresen
cserélni, ugyanabból az okból."
Ha megbecsüljük igaz múltunkat, és tanulunk a tapasztaltaktól, akkor felépíthetjük az igaz

Magyarországot.

