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Mérték

Az EU vezet?i a jelek szerint totál hülyére veszik Európa lakosságát.
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Donald Trump az USA elnöke, a NATO-csúcs után Brüsszelben barátkozni próbált az Európai Unió meghatározó
vezet?ivel. Családi fotókat mutogatott nekik, büszkén mesélt nekik öt gyermekér?l, szinte sütött róla a boldogság,
amikor elmondta: idén jön a kilencedik unoka.
Európa meghatározó vezet?i csöndben ültek.
Trump nem nagyon értette a dolgot, de ez egy amerikait sohasem akadályozott a kommunikációban, az
európaiakat amúgy is furcsa bogaraknak tartják a tengerentúlon. Gondolta, mutat nekik fényképeket a családról.
Ott ült mellette Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság elnöke már 64 éves, Trump gondolta,
feszültségoldóként elkvaterkáznak az unokákról. Junckeridegesen köhintett, majd közölte, n?s ugyan, de
gyermeke nincs, így értelemszer?en unoka sincs. Brüsszeli bürokrácia van.
Az amerikai elnök Angela Merkelhez fordult ezután, vele ugyan nem akart barátkozni, s?t, ?t a francba elküldeni
jött Brüsszelbe, de hát, ha már ott van… Merkel 62 éves, precíz német, génekbe programozott családtervezési
koncepcióval, itt csak nem futhat lyukra. - Hát sikerült. A német kancellár közölte, hogy ugyan volt két házassága,
de a karrier mindkett? esetében el?nyt élvezett, így nincs gyerek. S ha már beszélgetnek, akkor
beszélgessenek a Mercedes gyár amerikai adókedvezményeir?l, és ne olyan oktalanságokról, mint a család.
A beszélgetésre felfigyelt Mark Rutte holland miniszterelnök, és jelezte Trumpnak, hogy mi itt Európában már
nem foglalkozunk olyan ósdi dolgokkal, mint a család! Neki például se felesége, se gyereke. Trump Rutte CIAaktájában látta, hogy az 50 éves holland életrajzában a politikus mellett a történész, tanár és zongorista is szerepel
a foglalkozások között, így nem forszírozta további okok keresését.
Ezzel már egyébként is volt baja a luxemburgi kollégával Xavier Bettel miniszterelnökkel kapcsolatban. A first
ladyk éppen külön programra indultak Brüsszelben, amikor Trumpnak felt?nt, hogy egy sötét öltönyös, fess
fiatalember is van köztük. Kérdezte, „Az a boy mit keres az asszonyok között?”, mondták neki, hogy ?
(Gauthier Destenay) a luxemburgi first lady…
Az amerikai elnök immár biztosra akart menni, Emmanuel Macront szólította meg. A francia elnök 39 éves, ereje
teljében, olvasta, hogy dekoratív felesége is van. Egy francia, feleséggel, ott csak van utód – pipált ki fejében egy
újabb sztereotípiát Donald Trump. Csalódnia kellett. Macron szégyenl?sen közölte, hogy gyerek nincs, és nem is
valószín?, hogy lesz. Brigitte már 64 éves, és az üzlet, az asszony gazdasági kapcsolatai és a politika jobban
összetartanak, mint a gyermek.
Trump egyre idegesebb lett, utolsó reménye Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök volt. Egy latin cs?dör, 62
harcos évvel a háta mögött csak hagyott maga mögött valakit a világban?! Hogyan lehetne ez másképpen
Casanova és Berlusconi hazájában? Hát úgy, hogy Gentiloninak szintén csak felesége van, a gyerekre nem
jutott id? ’88-as házasságkötése óta.
Nincs pénzük gyereknevelésre? – merült fel Trumpban. Ezt gyorsan elvetette. Nincs idejük? De hát van dadus,
vagy bármi. Hoppá! Ott az a svéd, náluk aztán olyan a szociális háló, hogy jobb sem kell! Ott, ha valamiért nem jön
össze a házasság, az egyedülálló anyát is felkarolják, ellátják, a gyerek meg végképp mindent megkap! Kjell
Stefan Löfven Svédország miniszterelnöke mosolyogva sétált oda Trumphoz. Az amerikai elnök a közepébe
vágott: no, hogy vannak a gyerekek? A svéd kormányf? tovább mosolygott, és lelkesen magyarázni kezdett: a
gyerekekkel? Nos, a gyerekekkel minden rendben. Minden migráns család külön lakást kap, a kiskorúakat svéd
családokhoz költöztetik. Néha lopnak és késelnek, de jól megy az asszimiláció. Igaz, a múltkor égett kicsit
Stockholm külvárosa, de hát a gyerekeknél el?fordulnak az ilyen csacskaságok. Ja, hogy neki van-e gyereke?
Hát, nincs gyereke, és most így, 59 évesen már nem is szeretne. Az ? gyermekei, az ? család-termékei a
migránsok!
Trump otthagyta Brüsszelt. London felé nem került, Theresa May-jel már eljátszotta a családfotós
„játékot”, Nagy-Britannia 60 éves kormányf?jének sincs gyereke, a férjét és népét kezeli gyerekként.
Az EU vezet?i a jelek szerint totál hülyére veszik Európa lakosságát. Liberalizmusról, nemek egyenl?ségér?l,
melegházasságról és gender-szabadságról szónokolnak, mindezt európai értéknek állítva be. Miközben
lerombolnak mindent, ami az elmúlt hosszú évszázadokban Európát jelentette. S a kivéreztetett kontinenst
feltöltik közel-keleti és afrikai migránsokkal.
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Miért számolnának a következményekkel? Kit féltenének? Nem hagynak maguk után senkit. Nincs gyerekük.
Bayer Zsolt
Forrás: Bádog - Bayer Zsolt blogja

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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