
Az Ember hibái és halandósága

Háttértörténet
A Tuskoványosi rabságba döntött, lebutított, szabadnak nevezett egyetem olyan iskola, amit a diktátor és 
sötét középkori bandája azért hozott létre, hogy megmutassák, nem ők az iskolarombolók! A pelenkák 
mögé bújt népbutító papok és diktátorok a Tuskoványosi iskolájukban sok óvodás szintű programmal 
toborozzák  a  diktátor  új  híveit!  Tudod,  nem  az  óvodás  programokkal  van  a  baj,  és  szükséges  a 
felzárkóztatás,  de  az  egy  förtelmesen  rossz  poén,  mikor  az  il-liberális  (szabadság-ellenes) 
antidemokratikus  diktátor  és  fegyverkező  vallási  fanatikus  bandája,  akik  minden  értéküket  másoktól 
lopták, csalták, hazudták, és lecsukatták fél Európát: egy szabadegyetemen szónokolnak, miközben az 
óvodás szintnél magasabb tudást betiltják, ahelyett, hogy a saját szögesdrótjuk mögött kushadnának! Ha 
ezt  hagyjuk,  mind  eljutunk  az  egykori  szlovák  tanítónéni  iskolájának  szintjéig,  ahol  a  tanítónéni 
megkérdezte:

No fiam, mond meg mi haszna van a libának!
Töpörtyű - válaszolta a Fiú

És még mi haszna van a libának?
Hosszas gondolkodás után a Fiú: töpörtyű

Mivel takaróztok otthon?
Nagykabáttal

Mi van a fejetek alatt?
Vánkos

Mi van a vánkosban?
tetű

Még mi van a vánkosban?
tollú

No, akkor mi haszna van még a libának?
Töpörtyű

Tájékoztatjuk az olvasót, az a tény, hogy van némi tudomásunk a maja naptárról, nem jelenti azt, hogy a 
vélt  isteneiknek  ember-nyuvasztó  maja  papokat  többre  tartanánk,  az  ócska  tudatlan  kuruzslóknál  és 
sarlatánoknál,  de  sajnos  nem csupán  ez  a  vallás  van  tele  téves,  diktatórikus,  felesleges  áldozatokat 
követelő elképzelésekkel.
Tájékoztatjuk a diktátort, és Európát szögesdrótosító fegyverkező keresztény vallási fanatikus kormányát, 
hogy minél később takarodnak a hatalomból, annál nagyobb lesz a bukásuk!
Röviden  összefoglalva:  A diktátor  és  fegyverkező  keresztény  bandája,  valamikor  a  magán  nyugdíj 
pénztárak kirablásával  kezdte  a  kormány bűnözést,  majd kifosztotta  az egészségügyet  és  az oktatást. 
Megdöglesztették és kipreparálták a Közép Európai Egyetemet, a Magyar Tudományos Akadémiát, és 
még sok kisebb, nem említett iskolát, és mindezt csupán azért, hogy fegyverkezve és csak azért is, bármi 
áron megmutassák, ők az isten mindenek felett ebben az Országban, és akik nem értenek egyet sötét 
középkori inkvizíciós dogmáikkal,  azokat mindenáron megpróbálják ellehetetleníteni.  A migráció nem 
más, mint menekülés a népbutító bűnöző katonai diktátorok pusztítása elől. A migráció ott kezdődött, 
hogy a diktátor és vallási fanatikus bandája hatalomra került, fél Magyarország egész Angliáig menekült!
Nem marad Magyar ember Magyarországon, ha ezt a velejéig rohadt rablóbandát ki nem takarítjátok a 
Parlamentből és az Európa tanácsból, és be nem rakjátok őket saját szögesdrótjaik mögé, hogy addig ne 
szabadulhassanak, amíg el nem bontották szögesdrótjaikat!

Látod már ember, mért vagy halandó? Már megint hóhért választottál vezetőnek! Vagy már megint egy 
tömeggyilkost istenítesz? El tudod Te képzelni, milyen lenne az örökkévalóság, ha ilyen rohadt hóhér 
banda uralkodna feletted? Látod már Krisztus és mások legaljasabb, habzó nyájú, nyálukat verő vérebei 
hogy akarják szétverni Egész Európát? Bedőlsz Ember a média agymosásának és már megint a barátnak 
retusált és sminkelt, fegyverkező hóhérokra szavazol? Nem tudod eltakarítani ezeket a szemeteket? Ezek, 
amíg élnek, maguktól el nem takarodnak! Ha bevernéd a népbutító, fegyverkező diktátori pofázmányukat, 
az jogos ön és honvédelem lenne! Látod ember, így nem élhetsz! Ezért kell meghalnod! Tényleg az a  
kereszténység  feladata,  hogy  az  orvos  és  más  tudományok,  valamint  a  nyugdíjasok  kifosztásából 
fegyverkezve, bemutassa a világnak: ki más lenne a kurva úristen itt a Földön, mint ők?...
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