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Na, ezt támogatja az Orbánbasi.
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Volt egyszer egy pécsi sportklub, a PVSK, amelynek elég csúnyán, elhanyagoltan néztek ki a pályái, s
innen indul a tanmese.
Le is vonult hát a miniszterelnök, aki, miután lecseszte a béna pécsi vezetést, felmerült benne azért némi
fejleszthetnék, aminek köszönhet?en a balliba sajtóban természetesen beállott a van rajta sapka, nincs rajta sapka
tipikus esete, mert Orbánbasi az egy despota, és kész. Most éppen azért, mert pocakja van. S?t, id?nként kolbászt
is eszik, meg szalonnát. Azért is diktátor, s innent?l máris tudjuk, hogy aki diktátor, az szalonnát eszik, meg
kolbászt.
Ez a kis jelentéktelen közjáték rávilágít a belpesti libbal gondolkodásra, a mélységes lenézésre, arra a magasan
fennhordott orra, amelybe a jelek szerint beleesik az es?. Ha az ideológiai szilárdság és a szakmai etika szabályai
elhulltak, marad tehát a fels?bbrend?ség. Mir?l is beszélünk?
Volt a pécsi egyetem 650. évfordulója. Ezen évforduló kenetteljes szavai el?tt a miniszterelnök meglehet?sen
egyértelm?en fogalmazott a pécsi vezetés rátermettségét illet?en. Valami olyant, amib?l kiderült, hogy nem igazán
szereti az adósságot összehozó városvezet?ket. Err?l aztán kaján módon beszámolt az index, a 444, meg a teljes
balos sajtó, tekintettel arra, hogy kajánkodni jó. S itt még igazuk is volt, aki összehoz milliárdos adósságokat, az
speciel meg is érdemli a miniszterelnöki leteremtést.
Ám emellett vitt az Orbánbasi pénzt is oda. Ez nem tetszett a 444-es ballibáknak, meg nem is tudtak mibe
belekötni, hát jött a pocak.
Tehát: nyuszika és a sapka tipikus esete áll itten fenn: ha fejlesztés van – akkor lopás vagyon. Ha nincs lopás,
akkor valami umbulda lesz. Ha még ez sincs, hát akkor valamit ki kéne találni…

Pocakja van!
Nos, még ez is rendelkezhetne a tényszer?ség látszatával, ám a helyzet úgy áll, hogy a miniszterelnök lemaradott,
mucsai, karikásch oschtorosch hozzáállását is meg kell énekelni. Ugyanis a gonosz nem átallja és eszik kolbászt
is. Meg, horribile dictu, szalonnát. S?t, id?nként, nyilvánosan megiszik egy pálinkát is. Hát ez már maga a téboly, a
vidékiesch, rettenetesch borzalmasch keleti, diktátori, egyben alpári hozzáállás.
Ebben mutatkozik meg, hogy miért is áll itt a baloldal és a liberális politikai elit.
Ugyanis, velük ellentétben a magyar lakosság nem belpesti része

1. szereti a kolbászt,
2. megeszi a szalonnát,
3. kedveli a pörköltet,
4. néha pálinkázik is.
S bármilyen furcsa, NEM

1. szereti a vizes felvágottat,
2. eszi meg a m?kajákat,
3. kívánja a diétás szóját szójával.
4. S?t, nem is füvezik.
S mivel ebben meg is egyezhetünk a magyar lakosság jelent?s részével, egyben felhívnánk arra a figyelmet, hogy
a magyar hagyományokban nincsenek SE

1. arab kaják,
2. füvez?k,
3. háromnem? vécék,
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4. genderelmélet-szakos bölcsészek,
ezért ezeket javasoljuk nem túlreklámozni.
Viszont, ellentétben az index lúdtalpas titánjaival vannak olyan, normális gyerekek, akik akarnak focizni, kosarazni,
szóval sportolni. Na, ezt támogatja az Orbánbasi.
És a belpest legnagyobb megdöbbenésére ez fordítva is igaz.
www.tutiblog.com

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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