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Vágó István igyekszik, majdnem megfeszül, vörös fejjel izzad, er?lködik, de egyszer?en képtelen hibázni. Aki azt
hiszi túloztam, az nyugodtan látogasson el Gyuriferi kiöregedett háttértáncosának Facebook oldalára. Egy
valóságos gyémántbányát fog találni. Ebb?l a bányából fogunk most pár követ kifejteni, felhozni, majd bemutatni
acélidegzettel rendelkez? olvasóinknak.
Vágó István Karácsony el?tt - mikor máskor - egy Jézus Krisztust gyalázó poszttal kedveskedett a polgári
Magyarországot Gyurcsánnyal, Dobrev Klárával, és Alföldi Róberttel építeni szándékozó csalódott Fideszeseknek.
A képen, amit a mindenhez is ért? kvízmester megosztott, egy általunk ismert Jézus arc (hosszú, és ápolt haj,
szabályos, és rokonszenves vonások) és egy eldugott borsodi zsákfalu másod-unokatestvéreinek titkos szerelmi
légyottjából született alkoholista, szellemi fogyatékos volt látható.
Vágó szerint az els? képen “nem valószín?”, hogy az igazi Jézust láthatjuk, ellenben a ránézésre is 10 év
szigorítottal rendelkez? kreol b?r?, bandzsa szexuális ragadozóról készített rajz viszont mi az hogy, nagyon is
“valószín?” hogy az igazi megváltót ábrázolja.
Most abba mentálhigiénés okokból tényleg nem szeretnék belegabalyodni, hogy egy ateista, kereszténygy?löl? DKs miért is gondolja, hogy valóban létezett Jézus, meg abba az utcába se hajtanék be, hogy miért pont december
26-án érezte úgy a mi megkeseredett Pistink, hogy egy olyan Jézust illusztráló képet oszt meg, amelynél
ellenszenvesebb figurákat csak a Mónika show (alul)fizetett statisztái között láthatott az ilyen típusú
szórakoztatására szomjazó nagyérdem?.
Vágónak nyilvánvalóan beakadt egyszer valahol, valamikor a kereszténygy?lölet, megszerették egymást - ? és a
gy?lölete - összen?ttek, mint két kicsi Lego, ez lett a komfortzónája, és csak úgy tud létezni, csak úgy tudja a napját
elkezdeni, ha tiszta er?b?l gy?lölheti, lenézheti, és megvetheti a vallásos embereket.
A vallásos magyar embereket.
Így pontos - vallásos magyar emberek -, mert Vágó úr azért nem olyan bátor fiú, hogy az afgánok, a törökök, vagy
az irakiak vallásán gúnyolódjon. Ha ugyanis Mohamed prófétát próbálná hasonló módszerekkel nevetségessé
tenni, akkor könnyen úgy járhatna, mint a Charlie Hebdo szerkeszt?sége. Ezt pontosan tudja a Vasúti Járm?javító
Kft. felügyel?bizottságának legújabb és legképességesebb tagja, ezért marad inkább a magyarok és a
keresztények gyalázásánál. Az a biztonságos, ráadásul egy sz?k környezetben még szavazatokat is hoz.
De nézzük a Vágó oldaláról kifejtett második kövünket. Ez a frissebb, ropogósabb.
A Gyurcsány iránt gyengéd érzelmeket tápláló Vágó a napokban egy Szent István szoborról készített képet tett ki a
Facebook oldalára. Ami eleve gyanakvásra adhat okot.
Vágó és Szent István? Hm..
Természetesen nem arról van szó, hogy a DK-s politikus nem tudta magában tartani, államalapító Szent István
királyunk iránt felbuzgó szeretetét és tiszteletét.
Ugyan.
Pisti egy olyan képet tartott megosztásra érdemesnek, ahol a szobrot egy olyan lehetetlen szögb?l sikerült
valakinek - valószín?leg egy DK-s szekta tagnak - lefényképeznie, amin Szent István - elnézést, de - pénisznek
t?nik.
Bravó!
Vágó és alkalmi m?vészünk anyukája egészen biztosan büszke a képet elkészít? fotográfusra.
Abban mondanom sem kell nincsen semmi meglep?, hogy Vágóék haveri társaságában változatlanul szeretnek
Szent Istvánon heherészni, hisz a DK amolyan szoci retrópárt, ahol a mai napig könnyes nosztalgiával gondolnak a
korai kilencvenes évek vadkapitalista komcsijainak tetemcafatozására és micisapkázására, de ezekben a Gréczy
testnedveit?l áztatott id?kben egy DK-s politikusnak nem biztos, hogy a legszerencsésebb dolog férfi nemi szerves
poénokkal indítania az unalmas kedd reggeleit.
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Persze értem én, hogy Grézy volt pártjában még Szent Istvánról is csak egy f.sz jut a tagok eszébe, de az ilyen
jelleg? fixációk nem tartoznak a nagy nyilvánosságra, ráadásul gondoljunk csak bele, hogy a nagy közös színes,
szélesvásznú ellenzéki listáról és Fidesztelenített polgári Magyarországról álmodozó Pálinkások, Lukácsi Katik, és
Jakab Péterek milyen ideges vakarózásba és fészkel?désbe kezdhetnek minden egyes újabb, Vágó féle
keresztény-gyalázó poszt megjelenésekor.
A Magyar Hang komplett szerkeszt?ségér?l nem is beszélve.
Vágó István mindenesetre szívb?l köszöni, hogy a Jobbik támogatta az önkormányzati választáson.
Apáti Bence - www.hirtv.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
Tweet
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