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Colleen Bell nagykövet asszony arra kérte a magyarokat, segítsenek neki eligazodni az országban és a nép
lelkében.

Ennek érdekében adjanak tanácsokat, hová látogasson el, mit nézzen meg, mit egyen és igyon, hogy valódi
fogalma legyen a magyarságról.
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Akadt is egy kiváló alkalom az ismerkedésre, mégpedig a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, amelyet
minden évben február 25-én tartunk meg. Úgy is mint például a kommunizmus áldozatai, kivéve a kommunizmus
tetteseit. A nagykövet asszonyt ebb?l az alkalomból meg is hívták a Terror Háza Múzeumba már két héttel az
emléknap el?tt. Személyes tárlatvezetést ajánlottak fel neki Európa egyik legjobb múzeumában, egy olyan
alkalomból, amely a 20. századi magyar történelem legsötétebb id?szakára emlékezteti a magyarokat.
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A nagykövet asszony nem is válaszolt erre a meghívásra.
Ellenben a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján más programot választott. Ellátogatott a Holokauszt
Emlékközpontba, ahol „Dr. Haraszti Györggyel, a kuratórium elnökével, Tóth Zoltán programigazgatóval és Kassai
Ildikóval megvitatták az aktuális kérdéseket és az együttm?ködési területeket. A találkozó után Tóth úr
körbevezette nagykövetünket a múzeumban”. Az idéz?jelek közötti rész a nagykövetség honlapjáról származik.
Azon a napon nem oda kellett volna mennie a nagykövet asszonynak. Ezer és egy okból nem, de ezeket most
hagyjuk. A lényeg, hogy nem. De sebaj, a nagykövet asszony még felkereshet sok-sok fontos magyarországi
emlékhelyet, és jöv?re, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján ismét szeretettel fogják várni a Terror
Házában. Hogy megismerje azt, amir?l nem lehet semmi fogalma, mert a világ szerencsésebb fertályán született.
Még nem kés?, még semmir?l nem maradt le, tisztelt nagykövet asszony!
Ugyanez sajnos nem mondható el Richard Fieldr?l.
Richard Field lekésett már mindenr?l. Az oviban lekésett a habos kakaó-ról, kamaszként a csajokról, így lett bel?le
Röfi Golding szigetén. De az a legnagyobb baj, hogy születése pillanatában lekésett az észr?l is, meg a becsületr?l
is. Így nem maradt más neki, mint szomorúan és kétségbeejt?en ostoba dolgokat írni bele a világba, és ett?l
kéjeseket érezni. Jobb híján…
Richard koma most a saját internetes felületén írt egyet, és mindjárt Orbán Viktornak. M?vének már a címe is jó,
amennyiben felkelti az érdekl?dést, de tényleg: „Orbán! Nyemcov vére a te kezeden is szárad!”
Na erre már tényleg felkapja a fejét minden halandó, mert sok-sok dolog jutott eszébe Nyemcov meggyilkolása
kapcsán, például az, hogy ha rangsorolni kellene a lehetséges elkövet?k (megbízók) körét, els? helyen az ukrán,
másodikon pedig az amerikai titkosszolgálat szerepelne. Ezt követné az ukrán modell féltékeny pasija, aztán
mindjárt a 444.hu, azért, hogy az ott életjeleket mutató, a nem keresztségben „magyarip”-nek nevezend? furcsa
probléma leírhassa ezt:
„Lehet, hogy a gyilkos azért járt így el, hogy teljesen úgy nézzen ki, mintha az állam ölte volna meg Nyemcovot. Ha
viszont valóban az orosz titkosszolgálat intézkedett (amelynek Putyin maga is tisztje volt), akkor ez egy teljesen
tudatos fenyeget? üzenet a világnak. Kérdés, hogy lehet-e értelme egy ilyen üzenetnek.”
Mivel pedig egy ilyen üzenetnek nem lehet semmi értelme, ugyanis Nyemcov az égvilágon semmilyen veszélyt
nem jelentett Putyinra, ezért Putyin az utolsó, de a legutolsó, aki a Nyemcov-gyilkosság kapcsán eszünkbe jutna.
És a legutolsó után gondolnánk a magyar miniszterelnökre.
De nem így a mi szegény hülye Richardunk! Neki ugyanis egyb?l Orbán Viktor jutott eszébe. Gondolatmenete
pedig leny?göz?: „Nem fér kétség ahhoz”, hogy Nyemcovot Putyin ölette meg, mégpedig azért, mert Orbán
fogadta az orosz elnököt, „ezzel felbátorítva arra, hogy a gyilkosságot elrendelje, hiszen így már biztos lehetett
abban, hogy teljesen mindegy, hány országot száll meg, hány újságírót börtönöz még be, hány politikai ellenfelét
teszi el láb alól, Budapesten mindig szívesen fogadják majd”. Esküszöm, hogy ez van leírva azon a bizonyos
portálon (Budapest Beacon), és esküszöm, hogy a szerz? Richard Field!
Amúgy ez tényleg világos, mint a nap. Putyin általában hetente ötöl ki valami hasonlót, de a végrehajtás el?tt
mindig felkeresi Orbán Viktort, és a beleegyezését kéri. Ha Orbán bólint, Putyin megkönnyebbülve hazautazik, és
közli a végrehajtóival, hogy „oké, emberek, mehet a buli, Orbán rábólintott, és szívesen fog fogadni Budapesten” –
és akkor mennek a gonosz bérgyilkosok bérgyilkolni, elfoglalni, bebörtönözni, megenni a bablevesb?l a csipetkét.
Mert ma egy világpolitikai tényez? maradt ezen a büdös, Richard Fieldet is önmagán hordozó világon: az Orbán.
Jöv? héten várjuk a brazil elnököt, aki az Amazonas ?serdeinek kivágására kéri a F?nök biccentését. Utána jön a
Boco Haram, hogy elrabolhatnak-e egy újabb leányiskolát. Még a 15-i nemzeti ünnep el?tt érkezik Obama, letenni
az elnöki utasításra, tárgyalás nélkül likvidálandók listáját Orbán asztalára, és várva a jóváhagyást.
A listán rajta van Richard Field. Megbízható helyr?l tudom. Onnan, ahonnan ? tudja, hogy biztosan Putyin ölette
meg Nyemcovot. Bizony, Obama rátette a halállistára szegény Richard barátunkat, mert van azért a világon akkora
3. oldal (összes: 4)

Bayer Zsolt: A jó, a rossz és...
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://flagmagazin.hu)
hülyebaromállat, akinek pusztán ezért pusztulnia kell.
Szarban vagy, Ricsi. De szerintem Orbán lehúz a listáról. Nekünk is jár némi szórakozás ezekben a nehéz
id?kben. Te segg.
Bayer Zsolt –magyarhirlap.hu
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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