
Szavazz a jobbikra !!!
(gabris m, 2010.03.20 16:36) 

A Fidesz és MSZP olvasatlanul írta alá a Lisszaboni szerződést, a 600 milliárdos bankmentő 
csomagot, most pedig az egész húsz éves hazaáruló, népirtó és gazdaság romboló közös 
tevékenységük titkosításáról szavaztak közösen, amikor már nyilvánvalóvá vált a Jobbik 
parlamenti részvétele. Magyarul, leoltják a villanyt, és csak azt engednék látszani, ami nem terhelő 
az MSZP-Fidesz hazaáruló, mocskos koalíció számára. A liba-tolvaj Bajnai hazafiként 
aposztrofálta Orbánt, és Mesterszarházit is, mocskos politikai mutyit nézhetünk most végig a 
Fidesz és az MSZP között. És ez világosítja meg azt a tényt, hogy eddig is szövetségben adták, 
árulták hazánkat, irtották népünket, és építették az új, izraeli honfoglalóknak a lakóparkokat.
A Jobbiknak 85%-al kell bejutni a parlamentbe, kitakarítani az összes hazaárulót onnan (Orbánnal 
együtt), elszámoltatni, és Magyarországból ismét egy &#8222;magyar&#8221; országot csinálni. 
Minden másnak a bekövetkezése, s ezt piros, nagybetűkkel képzeljétek el, hazánk és népünk 
halálát jelenti. "S a sírt, hol nemzet süllyed el népek veszik körül, s az ember millióinak szemében 
gyászkönny ül".
Ami, vagy aki bármi módon kapcsolódik az elmúlt húsz évhez, többé nem szabad, hogy köze 
legyen hazánk irányításához. Csak egy lehetőséget adott Isten a magyaroknak, amely a 
megalakulása óta is már történelmet írt, és tett a hazáért, emberek millióinak a szemét felnyitva: a 
Jobbikot. Isten óvja a hazát minden mástól! Isten óvja népünket a két nagyfejű (MSZP-Fidesz), és 
több kisfejű, de egy rothadó testű szörnyetegtől! Isten óvjon bennünket a cionista, rabló és népirtó, 
kapzsi és gátlástalan bűnöző politikusoktól. Isten figyeli az X-et majd április 11-én, és Ő is kéri 
majd számon, hogy a hazát megmentő helyre, vagy a további pusztítást folytatók kockáiba 
kerültek-e azok. A mi Istenünk, a magyarok Istene. 

Válasz 

ihul
(jocco, 2010.03.10 06:09) 

http://video.google.com/videoplay?docid=-6186589598330713558 

Válasz 

Szibériai sztepe
(Raszputyin, 2010.01.27 14:54) 

Roli!Irásod helyénvaló.Csak egy kis bibi van itt.Azt a népet csapják be,annak az emlékezetéböl 
radirozzák ki a nemzettudatot,anely nép,és már nem nemzet,feladja magát feltartott kezekkel.Elég 
szomorú.hogy ezer év nem volt arra elég hogy ne érjük fel ésszel hogy ne engedjük meg 
másoknak elorozni az utodok nevelését.Hát mi sem természetesebb minthogy úgy nevelyék a 
magyar ifjúságot ahogy expanzios terveiknek ez a legjobban megfelel."öseinket folyamatósan 
gyalázzák..."Tényleg?És ti miért haggyátok!Ez nem magyar keresztényi stilus,ha kapok egy 
pofont,oda tartom a másik orcámat is!És fölleg nem ilyen húsbavágó kérdésben.Amennyiben nem 
tisztelyük nemzetünket,akkor a szüleinket sem!Ilyen egyszerü a kérdés felvetése.A kettö 
összefügg.Tudjátok-e hogy vannak nemzetek,ahol kemény retorzióra számithat amennyiben egy 
szarházi,akárki azt a kijelentést teszi:"kurvaórszág"? "Ti megérdemeltek engem!".Ennél nagyobb 
sértés nem kell ahoz hogy akár az életébe is kerülyön a nyavalyásnak!Nem siránkozni kell,hanem 
odacsapni kedves magyar honfitársak! 

Válasz 
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