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Honpolgárok, hallj átok szavam ! Basszátok
meg, szerelmes vagyok! Elég baj ez nekem.

A szép szöke Kny + én, a tudathasadásos
Dec. 13-án merint buli2mi indultunk a
szokásos úton és módon. A I}]blinban már
igencsak be voltam italo2va, jól éreztem
magam. Asszem sörért mentem, mikor valaki
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beszélgettünk meg ilyesmi, aztán kitalálta
hogy. menjünk le a Deliriumba csocsózni,
meg különben is, együtt megyünk haza. Ó,
hogy 'én hogy örültem! Megint olyan kis édi
volt, mondtam is neki hogy mennyire oda
vagyok érte. . Egy haveria jött le velünk
játszani, meg ott csatlakozott hozzánk egy
srác. Együtt voltunk, és áhányszor sikerült
gólt
rúgnunk,
megölelt
és
fomó
pusznyákokkal halmozott el, én meg persze
vissza. Kis hülye, ha tudta volna! hffimint
azt, ami ezután következett. Kimentünk a
levegöre^` és a srác rágytütott egy jangárá.
Szívtunk.
Aztán
egyszercsak
pukk;
bekattantam..
-Tudod mit -mondtam a szép szöke lánynaknem is érdekelsz, ronda vagy, nem szeretlek
és a telefonszámod sem kell!
Képszakadás, ezután nem emlékszem mi
törtém, csak arra hogy már a Föci-téren
vagyok. Két lehetöség dereng, de hogy
melyik az igazi és egyáltalán e keftö között
található-e az igazság, nem tudom: 1.
Otthagytam öket és egyedül hazajöttem. 2.
Mégis együtt jöttünk haza és végig
szemétkedtem vele. Jaj, milyen kis riadt
arcocskája volt! Most biztos azt hiszi hogy
idegbajos vagyok (nem alaptalanul). A Föciténöl az elsö képem az, hogy hajnal 4-kor
nyomom a kaputelefonjukat és mondom hogy
jöjjön le. Az anyja vette fel, kissé ideges volt,
ki az a barom ald hajnalok hajnalán dudál
mint állat. Nem is kissé volt ideges, hahem
nagyon. Vajon miért? Ene elküldtem a jó
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Na, a rosseb bánja, úg)ris megszerzem én még
ezt a lányt, ha a bemáthegyi vaníliás karikát
szarik is! Láttam rajta hogy odavan értem! És
ki tudja, lehet hogy szereti ha szadizzák és
állandó lelki terrorban kíván lenni. Ene én
vagyok a legjobb pamer.

A megfejtés
Mndenki lebaszott akinek meséltem a sztorit,
hogy én egy igazi baDom vagyok. Itt áradozok
róla naphosszat, aztán meg ha eljön az
alkalom, ekezdek vele bunkóskodni. Levi
jött rá a megoldásra: két agyam van, egy
kisagy és egy nagy. Egyik a fejemben van, a
másik pedig a flrkamban (találjátok ki
melyik-melyik). Namámost ha túl sokat
iszok, az egyik agyam eltompul és a másik
elualkodik rajta (a ftrkambm lévö). Na,
ilyenkor vagyok én hülye.

Az érem másik olda]a
Köztudott, hogy szeretek úgy nözni, hogy
egyszeme h-ét`-vasat tartok aJ tüzben,, .magyarán
szólva két-három picsát fiízni párhuzamosan,

persze ügyelve ana hogy a szórakozóhely két
különbözö oldalán legyenek, aztán pedig
köztük ingázok. Ezen a dec. 13.-i bulin is ez
történt. A szép szöke lánynák mondtam hogy
mindjárt jövök. Végsösoron nem hazudtam,
mert kb. mindössze 5 percbe telt ez az apiió
kis momentum: megkérdeztem egy csajt,
lesz-e a szeretöm. Azt mondta igen. Alig
akartam hinni a fiilemnek! Telszámcsere, egy
csók, oszt annyi, mi már mentünk is
csocsózni. Vástmap erre az smsre ébredtem:
„Szia Zsizsik.már az ágyban vagyojk és látod
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„Szia.na este találkozunk?21: 15-re érek be a
zollnerhoz.ott talizzunk és akkor 1 vagy2
orával késöbb megyek be dolgozni.ok?" A

megbeszélt
idöben
ott
voltam
a
bankautomatánál, elötte még a biztonság
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hozzám.

Es

igen,

me9kúrtam.

Mekkora

ribancok élnek a földön! Ilyet szólt nekem
elötte: „én nem szoktam elsö alkalommal
lefeküdri senkivel". Hát ja, persze! Éjfélre
visszakísértem a gyárhoz, merthogy ott
dolgozik a hámasban. Ezt kérdezte mielött
elbúcsúztunk: „Aztán írsz majd nekem vagy
felhívsz?" „Ja, ebben a sorrendben. Addig állj
féllábon"-gondoltam.
Aztán bement
a
hölgyemény. Sajnálom öt, meg a hozzá
hasonlókat.

Ah-g
Per pillanat ez most én lennék. Pár óra telt
csak el mióta az elözö cikkecskét írtam, nem
egész másfél óra múlva viszont kocsival lejön
hozzám a csaj. Hú, azt hiszem holnap
kifacsarva megyek dolgozni, reggelig itt lesz.
Mekkora egy gyökér vagyok. Sajnálom
magamat, meg a hozzám hasonlókat.

Cumbájspfl
Például még azt is el kell mondanom hogy
tiszta +olyan eddig 'ez-a-=száüL miritha-`-flapló -.`T~

1enne. Nem áll szándékomban az ilyesmi, de

amikor ehhez hasonló érdekességek törtémek
velem, nem bírom megállni, hogy ne ejtsek
róla szót. Ennyi.

FehérLdoktn'na
Mnt már utaltam rá, valószínüleg kezdek
beketyósodni.
Rendszeres
látomások
gyötömek az utóbbi idöben, az eg]rik ilyet
ímám most le. Válamelyik reggel ama
ébredtenL hogy ez az egy mondat zakatol
folyvást a fej emben:
„Aki bünözésre adja a fejét, lemond arról a
jogáról, hogy megillessék öt az emberi
jogok.„

Nagy szerényen elneveztem magamról Fehérdoktrínának. htindenesetre jól hangzik,
minösíteft esetben tökéletesen egyetértek
vele.

Amo, a náci Németországban a gestapósok a
helyszínen agyonlötték a csatornákból
kiffistölt maffiózókat. Ezt csak azért jegyzem
meg, mert drasztikusan vissza is szon'tották a
bünözést.
Rendnek kell lennL mert ha nincs rend, akkor
elszalad ez a világ velünlb de nélkülünk és
leesünk e korong alalri Föld széléröl.
És még egyszer: a demokráciá tökéletesen
alkalmatlan a rend fenntartására, egyrészt
jellegéböl kifolyólag, másrészt pedig azért,
mert ez a demokrácia csak a gazdagok
demokráciája (értsd: gazdagság=jogtalanul
szerze« pénz, tisztelet a ritka kivételnek).

Szaddám vs Bush
Hú!!!

Elfogták a husszeint (már ha igaz a hír).
Bizonyára lakolni fog büneiért, amit
temészetesen meg is érdemel, de én csak azt
szeretném megérni, hogy egyszer Bush papa
is hasonló sorsra jusson. Ö mivel különb?
Olyan hülye szegény, mint kevés amerikai
elnök volt korábban ®1. Lyndon 8. Johnson
(1963-69), akinek a vietnami háborúval
kapcsolatban volt egy efféle nyilatkozata:
„Leszakadt kezeket és lábakat akarok látni",
vagy éppen a kedves apuka, id. &orge
Bush). El kéne magyarázni az ostobának,
hogy Amerikának van a világon a legtöbb
tömegpusztító fegyvere, csák atomtöltetböl
több ezer. Vagy ez nem számít? És akkor
még nem is mentem bele a részletekbe.

Dohányzóból jöttem kifelé, amikor egy
prominens személy félrehívott.
-Kezembe akadt egy újság, Arbo Njúz a
címe. Ön íija?
Hú, azt hittem mindjárt bukta lesz, fqgyelmi,
bitófa, miegymás. De nem, meg is lqpödtem
rendesen.
-Ugye ez egy szarizdat kiadvány?
-Igen.
-Nos, beleolvastam és vannak benne érdekes
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hogy ezzel vesztett a lap illegális szerepéböl

(amit

büszkén

felvállálok),

mindenesetre

\
ezúttal is köszönet érte, ha olvassa ezen
sorokat.

A farmer bevásáriása
A fámer bemegy a városba, hogy
bevásároljon. Vesz a vegyeskereskedésben
egy üllöt, egy vödröt, majd betér az
ánatkereskedésbe és vesz két csilkét és egy
libát. Amikor el akaüa vinni, rájön, hogy ez a
sok dolog nem fér el a kezében. Mivel gyalog
vaiL a fami meg messze, ezért leül
gondqlkodni, mitévö legyen. A boltos
megsajnálja, és a következöt javasolja neki :
- Rab.a az üllöt a vödörbe, ezt vigye az
eg)úk kezében, a csirkéket ralSa a hóna
alá a másik kezében pedig el tudja vinni
a libát. A famer megörül, felpakol, és
elindul. Ahogy kiér a város határába,
látja, hogy egy fiatal, nagymellü szöke,
kékszemü szépség álldogál az úton. A
lány megkérdi töle:
- Meg mdja nekem mondani, hogy jutok a
Mockingbird Lane 1515-be?

-

-

-

-

Nos, hölgyem, én a Mockingbird Lane
1516-ba megyek, az ott van nem messze.
Jöjjön velem, tudok egy rövidebb utat az
erdön keresztül.
Hohó! És mi a biztosíték arra, hogy az
erdöben nem támd le, nem dönt neki egy
fának, nem tépi le a blúzomat és nem
eröszakol meg?
I,átja, hölgyem, hogy egy üllö, egy vödör,
két csirke és egy liba van nálam! UgyaiL
hogy tudnám én így megeröszakolni?
Hááát... Mondjuk leteszi a libát a földre,
letakaüa a vödömel, ráteszi az üllöt, a
csirkéket pedig megfognám én. . .

Médialokátor-A]] you need is hate
Ha láttatok már undoritó, nyáltól fföcsögö
tévémüsort, akkor a TV2 „AAl you need is
love" címü fömedvénye biztosan ezek közé
tartozik. Mondhatnám azt is, ha nö lennék és
szüz kurva, bizonyára nedvesedne töle a
pinám, de mivel ez nem így van, csák annyit
tudok mondani, hogy ócska egy ember az, aki

ezt a szart nézi. Ha lehetöségem lenne rá,
csinálnék egy ellenmüsort „All you need is
hate"
címmel,
amiben
mindenki
elmondhatná mit/kit utál az életben, kinek a
fejéhez vágna egy jó kemény, hamapos
kutyaszart.

„Verset" Írok mostan
Vergödök a szarbaiL a sárban, a mocsokban.

Részeg fazon alkoholban úszva
Ö téged is magával húzma
Kifelé, mondom kifelé kéne mennem
Egy hete csak ittam, semmit se ettem
Jó ez neked ember? Nem!

Mégse "dom mit kéne temem
Mámor hamarabb kap el mint Ámor
Csak egyiket szereted, ahhoz vagy bátor

PICSA: 5 óm 30 per€
Mnt egy hírhedt kéjg)tilkos
Ugy vetettem 'magam a. lányra
Vetköztem ahogy az olasz filmek
Latin szupersztárj a
Ma sem értem, de hirtelen
Éreztem, hogy valami baj van
Nem nyomultam úgy mint a Wehrmacht
Tudod, mint kés a vajban
Talán a hely volt rossz vagy az idö
Talán a szer vagy az egész rendszer
lstenem, csák sikerüljön
Csak egyszer, csak most az egyszer
Megállt az idö, az legalább állt
Mft mondjak, kétségbe estem
A csödörböl csak a csöd maradt
Remegett az egész testem

Van úgy, hogy néha nem sikerül
Valami maija a lelkem legbelül
Van az úgy, hogy a vér felül marad
Aúz óra meg fél 6-ot mutat
A padlón végül csoda történt
A csaj átko2ottul jól csinálta

Be]ga: Nemzeti hiphop

Van nekünk Tis2a sportcipö, nyugati márkát
hordjon csák a nyugati rappelö!
Ha te aztat mondod gangszta, én aztat
mondom betyár, de a betyár helyett aztat is
mondhattam volna hogy zsivány.
Zsíroshajú suhancok majmolják az obszcén
usás rap-et, a tévé ontja a nyugati szennyet.
Szép magyar hazánkról rapdalok miért nem
születtek?
Mkor vannak szép tájaink, a végtelen Alföld,
Euópában a túzokmadár már csak itt költ.
Gyönyörü Balaton, ez a magyar tenger,
ezekröl szóljatok, a magyar népnek ez kell!

Mt kíván a magyar nemzet?
Magyar nemzeti hiphop rappet!
Mit kíván a magyar nemzet?
Hungaropannon népi-nemzeti hiphop rappet !

Ez Vazulnak, Koppánynak vére
ldegen ajkú rapperek félre
Kun Bélás rapperek keletre menjetek
Clintonos rapperek, nyugaton a helyetek

Szevasztok!
Fülünket sérti és szívünk nem érti
Hogy rádiónk éjjel miért van tele nyugati
zenével, nem pedig nyugtató szép magyar
rappel?
Javarészt külföldi folyik a médiából nem

Csángó brékesek,
szevasztok!
Székely
deszkások,
szevasztok !
Vaj dasági
fálfirkászok,
szevasztok !
Felvidéki
zsiványok, szevasztok!

Profi módon megtett mindent
Aztán csak a hatást várta
Fel az asztalra, aztán az ágyra
Gyerünk, gyerünk kezdjük újra!
Félre a gátlásokkal baby
Legyél hozzám nagyon durva!

Felettem újra kék az ég
Ne hagyjuk abba, csináljuk még!
Lent megfeszül az órarugó
És delet mutat a nagymutató

ezértjöttünk ide Levédiáb-ol '
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Magyaros zenét! Magyar szavakat! ri`ázafias
rappereket! Hphopfiakat! Szép szöveget!
Erkölcsi témát! Ezeréves múlthoz hü
magatartást!
Mert pomós-kábítós hiphop nekünk nem kell
neveljünk etikus, hazafias rappel !
Aki erkölcstelent kiad és dörzsöli a tenyerét
nem érdemli meg a magyar rap kenyerét
Húzz ki magad mutass példát! Igazat szólj és
egy ország büszke rád !
Sapkád ne vond le szemöldökig!
Bö gatyád ne húzd le szeméremig!
Magyar rapper nyílt tekintettel
Pödört bajusszal, nem szörzettel
Magyar rapper bajsza mint a magyar bika
szarva
Felfelé áll, nem lekonyul. körszakálhoz nem
hasonul!

Magyar rapper ne viseljen baseball sapkát,
mely eltakaija szép magyar homlokát.
Magyar rapper viseljen damtollas föveget,
magyar nyelven szavaljon szép magyar
szöveget ! Legények !

Á11ok a pusztába', gatyám lobog
Seggem kilóg, gyomrom korog
Nézek a magosba, gondolok nagyot
Magyar égre magyar csillagot
Nyugati szél ffi, délibáb ragyog
Magyar vagyok, szittya vagyok !
Nem vágyok sokra, de egyet akanok
Magyar nemzeti hiphoppot !

Trottyos Mirtiü, az agg buzerátor

Páriri írhat a lapba? Üdv: Bandi"

Troftyos Mirtill nem is buzerátor volt, hanem
torreádor, csak ez eképpen jobban hangzik.
Spanyolországban, a Garda-tó melle« élt
kertes családi házában, egy lakótelepi bérház
hamadik emeletén. Mvel öreg volt már, a
múlt hónapbaiL jövö szeptemberben múlt 27
éves, ezért kerekes székben izgett-mozgott a
városban, mint ahogy mindenki abban a
fiálubm. Gyermekkorában radiátor szeretett
volna lenni, de torreádor lett belöle mert a
fájós lábávál nem tud a Tigázos fickó elöl
menekülni minden hónapban.

válaszom: Igen. báriri írhat. még te is. ©

Több€t nem ha]lgatok a megéméseimre
mert hüyeségeket beszé]nek össze-vissza
Na, megint nagyot alkottam. Mentem a szöke
lyányék felé, mert ama volt dolgom, mikor
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egymást. „00 Ó"- mondta a belsö hang,
bokámat összecsaptam és elfordultam más
irányba. Megijedtem a pinától. Remélem nem
látott meg.

„Te olyan balfász vagy Zsizsik! Az a szöke
csaj tutira megdugafta volna magát, ha nem
kúrod el. Minden nöben ott van a kurva, nem
vélstlenül. Mertazok! MINDEN
NÖ
KURVA!„
válaszom: Kösz a felviláÉiosítást. iómaqam is
ekét)Den vélekedem

Az az iraki képregény jó voft, leheme
megint valami mert már rég volt."
válaszom: Oké. a közeliövöben memróbáLok
összehozni valamit.

Üszervezz be engem is a l,IZ IIURILEY-

hez!®
válaszom: Javaslom hoÉrv készíts te is úiság[ot
és_akkor bqjuthatsz__.0l]rin elit köröld>e: nript

ahow én is.

Apropó, LÍz Humy!
I,€vel«láda (a szerk. vá]aszo])
Én kommuristának vállom magamat, nem
tudom mit jár a pofiád, mikor Kádáréktól
kaptad a tqjet a buzi pofádba meg a zsemlyét
is. Az az igasság hogy jár a szád asztán meg
csinálni azt nem mersz semmit, csak irsz
nacionalista dumákat, mikor lemerem fogadni
hogy aztse tudod mi az. Kérdezek tölled vmit:
te ép vagy agyilag?"

váiaszom: m
„ Rakjál már bele több meztelen meg
pomóképet mert a vécében arra szolstam a
szörtelen menyétet megrángatni. U.i:
a
kecskés meg az angolnások voltak a
legjobbak!"

Na, kérem, megvoit a iondoni kiruccanásom a
müvésznönél! Franciaágyban dugtunl[ gumi
nélkül basztunk, hatalmasat keíéltünlq
ftzékban Íöztünk. Többet nem megyek,
kiderült, hogy csak 35ós példányszámú az
Arbo Nyúz. Ezt az égést! Még jó, hogy ez
már reggel volt.

Rákkdtö Robí
Robi áll a házuk elött valamit matat.
Odamegyek hozzá. ,}fficcsinász Robir
Pszt!"-mondja. „M]tazsd má Robi!" Nagy
nehezm látoin, valami kis pöszméte mozog a
kezében. ,Dti a pöcs ez?"-kérdem ,Ném
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vagy?"
válaszom: Oké.

IIAIIAIIA-IIAIIA-HAIIIAIIAIIA

A jókedv kezdete
Háha-hahahahaha-ha-háha.
Haha-ha-hahahahahaha-haha-ha-hhah-ahahhahlaha-hahahahahahh. Haha. Hahalhahaha-hahh-ha-haaha-ha.
Hahaha-haha-hahaa-ha-ahh-ahh.

maha.
A szere]em vége
Úgy döntöttem, hogy tovább nem vagyok
szerelmes a szép szöke lányba. Persze, össze
akarok vele jönni, de annyira azért nem
érdekel. Ma is a hftLriannra maszturbáltam
helyette.

Ujjé-ujjé!
Dec. 30 van és többé nem érdekel a szép
szöke lány. Ma láttam, és meggyülöltem. Hát
így múlik el a világ dicsösége. Egy kiadós
keftlés nélkül. ért véget az elmúlt egy és
háromnegyed év legnagyobb szerelme. Béke
poraira!

Lakolj ribai]c! ( Nydó vüág 3.)
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idöszak kezdödött az Arbo Nyúz életében. Az
oldalakkal fentébb említett eset óta, amikor is
cégünk befi)lyásos embere gratulált a laphoz,
még 3 magas beosztású személyíség tette
ugyanezt, ráadásul olyan is akadt köztük,

=Lw=:|%iebFELgtE#,=
így veled? Ó, te drága _amtikultúr_ra, mi lesz
veled ha divattá válsz?
Mindamellett az üjság felnött kori>a lépett (?),
azt is mondhatnám némi beképzeltséggel,
hogy kultlap lett. 0lvasótáborom nött, a
fiityim viszont már jópár éve nem.

Fiatakág, érdektdenség
Nem tetszil= hogy a fiatalok csak a mának F
élnék, semmi tenniakarás nincs bennük
Passzívalq
politikailag
táiékozatlanok,
hftetlenek. Pedig tudhamák (ha ismerik -a
történelmet), hogy mindig az alulról
szervezödö kezdeményezés a legértékesebb.
Elég a társadalomból, elég mindenböl, éljen
Dózsa népe! Éljen Arbo Njúz népe! Le a
konvenciókkál,
lé~-+
a
begyepesedett
eszmékkel, le a ftllel!

Ki kell tömöm az átlagból!

miafaszér' sajnáltattya magát ez a riherongy
Pandora állandóan? Olyan álszent, akkora
mümájer plázaszopó pinazsírszagú büdös
kurva, hogy csodálkozok miért nem tudja az
én dákómat is beflaccsantani abba a
foxabályzós szájába. Te Pandora! Ha én eccer
elkaplak, tutira adok a picsádTa, a sodróffit

Rettentöen bánt, hogy senld vagyok, én nem
akarok világ életemben lumpeproletár lenni !
Zenét, újságot, filmet, forradalmat stb. akarok
csinálni
aehetöleg
egyszeme
mindet),
mindegy, csak ki kell törnöm az átlagból. De
mikor olyan nehéz !

meg tövig felnyomom oda, áhová nomál
esetben dán dogok böldk a fálloszukat. 0lyan

Zsizsik-konszo]idáció

szánalmas vagy, de olyan! Ütlekg váglalq
megalázla]q
levágoft ffiledet
elküldöm
anyádnák!

Korábban meglehetös gyakran fi)glalkoztatott
az öngyilkosság gondolata, de már Ösz óta
tiszta vagyok, nem értem én ezt a nagy
nyugalmat. . . Köcsög dqpresszió hag)j engem
békén örökre!
Képzeljétek, perpillanat 5 lányba vagyok
szerelmes, úgymint:
I Az örök szerelem, Mariann
1 szép szöke lány

Hel]ó, szia, szevasz!

Már jan. 9 van, jó régen nem írtam semmit,
mégpedig azért, mert vizsgaidöszakom volt,
de most már túl vagyok a nehezén.
Töredelmesen meg kell vallanom hogy új

I szép bama lány (ö is Föci-téren lakik,
szemezgetni szoktunk)
I egy gödi Dóri -nevü lány, ,ma -együtt
vonatoztunk Pestre
1 piros Adidas cipös lány© (tudjátok, már
írtam róla a ,Hülye kurvák!" címü
cikkben, Szadó legénybúcsúja kapcsán.
Ma láttam a Nyugatiban, olyan kis
aranyos!!!)

u.i.: holnap megyünk bulizri, és meglesz a 6.
szerelmem is. Te ffánya romantikus lélek!©

Bujjék!
Mivel ez a 2004-es esztendö elsö Nyúza,
mindenkinekBujjüjjjjjjjékotkívánok!

Mégis hangatok a megérzéseímre
Ma, 9-én volt a legkeményebb vizsgám
magyar
alkotmányés
körigazgatástörténetböl. 30 tétel volt, amiböl
6®t tudtam válamelyest, szóval paráztam.
Tegnapelött volt egy álmom Ebböl
vizsgáztam,`'-és -tixtán emléxem, hogy jobb
kézzeL a vállammal egyvonalban `a kupac
tetején lévö tételt húztanL mire sikerült a
vizsga. Gondoltam kipróbálom a valóságban,
sok veszteni valóm úgysincs, és az

::::rkee]:t=i.nErgF&#Vc:odzázg:tmhán{
Átmentem, 5 kreditet ide!

Kottomság
Megrögzött
bliccman
vagyok.
Nem
teljesítettem katonai szolgálatot a magyar
haccsereg (ez azért edös túlzás, mámint a
hadsereg kifejezés) kötelékében, mert mikor
elöször hívták, olyan meggyözö arcot vágtam
„A NATO elmehet a jó büdös picsába!"
feliratú,
külön
e
célra
gyártott
széjj elszaggatott
pólomban.
hipózott
farmeromban, sáros bakancsomban, fejemen
pirosra temperázott kakastaröal, némiképp
ittas
áLlapotban,
hogy
beutaltak
pszichológushoz. Persze basztam elmenni.
Kétszer küldtek még sorozópapírt, ami

rqjtélyes körülmények között nem érkezett
meg hozzám (akkor viszont homan
tudom?©) 2003 szept€mberében viszont
elmentem
rá
hát
hogyne,
hiszen
iskolalátogatásim van! Ott rohadjatok meg
köcsögök! -Félreértés ne essék, semmi
kifogásom a sorkatonaság ellen, egyenesen jó
dolognak találom, I.IA az ember megtanulja
hogyan védheti meg a hazáját. A böki csak a
lIA Mert szó sincs arról, hogy bármit is
megtanulna. Ami ift katonaság címén
müködik, az modernkori rabszolgaság.
Fiatalembereket anyagilag tönkretes2mekg idöt

:E##Étfi:LeasierigriernÉnmínbdo:d:::üi=sZ::
sorkatona! Feltételeim: min. 70 FTmó, min.
áLtiszti rang, korlátlan löszerhasználat,
tankkal végigmenni Románián.
Pedig hogy védhetnéd ezt az államot
Vakítón villoghatna a váll-lapod
És ha a sok jóból még nem volt elég
Lehetsz a NATO-ban ágyútöltelék" a'ICSA)

Tflos Rádió

Bizonyára mindannyian hallottatok az esetröl,
miszerint a Tilos Rádióban Bajtai Zoltán
müsorvezetö ( egyébként az áLtalam igen
kedvelt QSS nevü anarchopunk zenekar
énekese volt korábban) szó szerint ezt
mondta, idézem: „Kiírtanám az összes
keresztényt!" Elötte többek között még
elhangzott az is, hogy Jézus faft]ú volt. Nem
vagyok különösebben vallásos, de felháborít
a dolog. Az érintett müsorvezetö és
beszélgetötársai állítólag szabadelvüek. Tehát
nem jobbosok. Kik szorgalmazták a
gyülöletbeszédröl szóló törvényt? Ja igen, a
balliberálisok, ugye? Akkor ez most hogy is
van? Na csak azért mert kíváncsi vagyok,
bíróság elé fogják-e áLlítani B.Z.-t, mint iöú
Hegedüs Lorántot amo, aki mégcsak 'nem is
élö rádióadásban, hanem írásban fogalmazta
meg: „rekeszd ki öket, különben ök
rekesztenek ki téged!"(a zsidókat) Azt hiszem
nem kérdés melyik kijelentés/felszólítás a
súlyosabb. Mégis, a liberálbolsik politikusai
kétségbeesetten próbálják bagatellizálni az

\

esetet. Gyülöletbeszéd, mi, kedves SZDSZ?
Köcsögök, ti mit csináltok, he? Ez az eset
milyen kategóriába tartozik? Az ejnyebejnyébe? A keresztényt, a konzervatívot, a
hazaszeretöt büntetlenül lehet megalázri,
önérzetében sérteni, „kiírtani"? Képzeljük
csak el mi lenne, ha neadjisten valaki élö
adásban kijelentené: „kiírtanám az összes
zsidót!" Akkor is megúszná egy laza dádával
az illetö? Erös a gyanúm, hogy komoly
nemzetközi visszhangja lenne. Aha, szóval
Magyarországon antiszemitizmus van ! Vagy:
„kiírtanám az összes buzit!" Aha, szóval
Magyarországon intolerancia van, nem
tisztelik
a
másságot!
A kisebbséget
elnyomják és megalázzák!
Csak éménk meg egyszer, hogy a többségi
társadalmat is megillessék azok a jogok mint
ami a kivételeze« kisebbséget! ! !

akkor, '78-ban a bodybuildinges kidobó
szájába. Legszívesebben most, 2004-ben is
megismételném, de most már nem csak

Ígl:1kÉbbeánfeTl=E=öHgobóe%g?eÉJlerijsei:!y

Szekuriti volume hetvennyóc
Még a hetvenes években történt a
punkkorszak kezdetén, hogy anarchista
barát'aimmar- THe~ -Vib'rators -kóhce~riré'
igyekeztünk London egyik külvárosába.
Üvöltöttünk nrint sakál, be voltunk szipuzva
rendesen. A metrón fejberúgtunk egy terhes
kismamát, a mozgólépcsön lerúgtunk egy

járókeretes öreg nénit és utánakiabáltunk:
„hé, mama, hová olyan sietösen?"o Több se
kellett a metrósecurityseknek, nagy déneldúrral nekünkrontottak,` hogy leveÉék a
vesénket. Sid Köpet haverom volt az, ald
kibontakozó védelmi harcunk élére állt. Így
szólt: „ A kurva kibaszott mindenit, a
basszájba wagonerrplusz tépje ki a belét
minennyik faszomonsürgö rohadt ávósnyilas
mümáj er
baddyb i l lding
mézesb ödön
töröttfiilü göcsögnek!"
Ütöttünk-rúgtunk
mindent amit értünlq még egy kiscsoportos
kislány fejét is sikerült a robogó szerelvény
elé passzírozni.

Nem telt bele 10 perc és

padlón feküdt mindegyik szekuriti. Sid
kitalálta, hogy kakiljunk bele a szájukba. Mi,
vidám fiatalok lévén beleegyeztünk a játékba,
és már fi.öcsögött is tüdejükbe a híg
csokoládé. Ilyen jót se szartam azóta se, mint

- Ki az abszolút alacsony?
- Aki a szőnyeg szélén ülve lóbál.
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ja a lábát.
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De a polirihri leáTC nÁ3rrb lRhst f iölr

"érri! Igazság ide, igazság odm
TT.LL is nyöüüh. Sikerülí a2; egyet&

ristá]cmaderhokTáriad»eTwad3
SanL A táasadalom máshol lqg

po=ú=:=ftÉ=#,
Mem, TLember 18.)
Reákdós felfoTgató demek.

- Kérem, doktor úr! Vizsgáljon
meg! Talpig úriember vagyok, de
a talpammal nem tudom, mi a baj.

mANciAORszÁG vízm.zA
Francija- ország tefmészetes vízhálózata nagyon fejlett, és tejesen
ésszzerü logikussággal van felépítve, amejnek a lépcsőzetének a fokozatai a következők: patak, ér, csermej, folyó, fojam, és a lánc végén
pedig maga a tenger, de ez már nem
idetartozik,
LUC=LqL
L\,(J*,,,
mer
*,,'sós.
-__ '
Mindegyjik
______ _ _ ,, -

összetevő az utánna következőbe folyik bele., és így állhat fenn
bisztonságosan a rence.r, nem pedig példáúl úgy, hogy az ömlő belefojik
a .(heljesbitek: a fojó beleömlik) a patagba, mer ott akkor azonnal
ár`víz lenne, ami senkínek se érdeke, kívéve a homokzsákgyárat. A
.foly6medreket. `úgy alakitották ki` kotrással, hogy középüt legyen a
legméjjebb, és a szélefele elsekéjesegyjen, így a legbisztonságosább.

:e5::toansmzeénínéíne,í%:E%n:é3:t#ak:nryoankía%:2b:7dmá:zmneíéfúv]íagdy.ázÉVsaakí3:
3űrsdtőrzaőnkdeotkoanb::gtoansg:á:S3§3:pshőelviikzoepáeer.r-eÉlsg;3Setbbeesztáelrlmiétsazneíte:
sen a hajók is a két szélén `közlekednének, ami a logiztikai forgalmí
sávok miatt talán ésszerü lenne, de hogy a horgászok síkidegek
lennének, az. bísztos. A francia foly6k part§zakaszának hossza
megeggyezik a fojók hosszának kétceresével, ebböl is látzik, hogy

:33::tpea|r|tijkTknevkaink,aezférranicsiasz:iEE:á??:igEáE,p,á:ágúlegpsIzápzosrottrauj;:
pestre a nyáron. A franciják a legnagyobb fojóly.ukat keresztülvezették Párizsen, mer ígazuk va'n. Az ilyesmi mindíg jót.tesz egy
fővárosnak idegentúri-ztikaí szenpontból: hidak, hajók, szigetes
vadregény és ijesmík mijatt. (1ázsd pélaáúl Budapest.) A francíják
legnagyobb fojamukat eggy könjüvérü nőről ne.vezték el, de most
hírtelen nem ugrik be.. (mámint nem a nő; hanem, a folyama) . Talán
valami Cafka, vagy Cemende, vagy ilye§mi. A Prostítuáltat kizárnám,
mert Prostról nem neveztek el fojót, .csak egy Foma 1-gyes crsapatot, és küllőmben se halottam róla, hogy E11en Prost titulált v.olna
valakit. (Esetleg még szoba jöhet a Szajha, de nem bisztos.)

`.i5Ti's í. h-`

S\ ..s`_í:í'v:jéLr \ffim

.fLL`mÁLD-w3ü`

Anyuci ha tudná...
Január 10-én megint összefi]tottam szép
szöke lámyal. Kiderült hogy nem haragudott
a nriltkori miatt. Jü, de jó! Emek örömére
elmeséltem neki hogy elküldtem a mutteriát
a kurva anyjába. Nö ezután már tényleg
megsértödött. Halálosan. Ostoba, érzékeny
nök!

•=E[mm
Szí.Amo±d vgze±ésével.4 Íös .brigád alakult.
±umoros. kisfilmet ft)rgatunk a cégröL

R_eméljük _ió lesz` világpremig a hóvé±
KickOffMeetimEen!!!
A szovjet Balti Flotta tengerészei 1?4 I ny.€ráy. Le.f t}.ngr4|. ié.rségében. Á2 isméilőpwkáva[fiebzerelt katonálq}ál a. yprö: H.flq:ereT
ben i.eiulszeráített Gyáconov 33 nyeles támadó_ 4Ézi.gr4n4~Pk és
Koves"yíkoNvédő(toüás-)kézigránámki§f;elftdezhetők.

Örömmel tölt el hogy rám is gondoltak__a
QS}apat összeállításánál. s mindez az ArbQ

Nyúriák köszönhetöeri
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TZ€T i'r`A'!T^
mert mondani neki, még Moussolini §em (!).

Kedves Arbo nyúz olvasök, ismét meg kell
emlékeznünk tör[énelmünk egy gyászos
eseményéről.

Azonbam mire hazaért, kész tények elé állították.
Mialatt a német kancellámál volt, és egy napig ott
tartották,- mondván, egy légftámadás miatt nem
tudják vonatját rendelkezésére bocsájtani-, SS

" 1943 január 12. 9 óra 45 perc. Megremeg az

egységek megszáltták Magyarországot, a

ég, és a föld. Írtózatos tüzérségi, aknavetö és
Sztálin- orgona pergötűz zúdul az urivi hídfövel
szemben védő 4. és 35. magyar gyalogezredek

börtönből kihozták a gyilkos Szálasit- a zsidó
deportálások neki köszönhstőek, és nem
Horthynak (!)-, és kinevezték miniszterelnöknek.
A lelkileg megtört 70 éves kományzót végűl Így
kényszerítették lemondásra 1944 öszén. Nem
véletlen, hogy a háború után a nümbergi perbenF]ákosi, és Tfto akaratával ellentétben.- nem
vádlottként, hanem tanúként halúatták ki.
A hatalmas urivi vereséget tulajdonképen az
okozta, hogy Pár a magyar katonák mlndenütt
•`. derekasan helytálrtak,- sokszor a németeket is

állásaira. " (Földi Pál: A Magyar Klrályi

Honvédség a második világháborúban 1. kötet,
242. o.) Bár ezt a rohamot még visszaveriék de
ezzel a kezdődött meg a magyar 2. hadsereg
haqyúdala.
Ez a háború nem a miénk volt, hiszen tudjuk,
hogy a Szovjetúniót nem voft okunk megtámadni.
Még a sokat hangoztatott revíziós követelések
miatt sem, hiszen Kárpátalját a trianoni
békediktátum Csehszlovákiához csatolta, így ez

a terület csak a világháború után ker" a
Szovjetúnióhoz, miután azt a Csehszlovák
komány Önként felajánlota neki. Ez a terület a
Magyar kirávi Honvédség jóvoltából, 1939-ben
visszatért aLz édes haza kebelére. Akkor miért, s
hogyan került ovan messzire az orosz
sztyeppékre a. Magyar Királyi Honvédség 2.

megszégyenítő módon- de létszámukhoz képest
túl széles arcvonalat- 208 km- bízott rájuk a
. német vezetés. Így az arcvonal hihetetlenül
vékony left, de még Így is sokszor visszaverték
az orosz támadásokat. A 4. ezred hadmüveleti
naplója szerint °az ezred 1400 embere, a kora
. esti
sötétedésben,
a farkasordító
hldegben
` `-±Tt
' szomjan,
fegyveróre
fagyoft kézzel,
kmrt étlen,

hadserege?

PNem vftás, ha megtagadjuk hogy részt vegyünk

ál[ásajban. Koszka százados, a másnapi
tényleges áttörés után is, zászlóaljával megvédte

Hitkgr t`áborújában, ezzel kiválthatjuk már 1941 -

eredeti állásait. " (Földi Pál: A Magyar Királyi

Honvédség a második világháborúban 1. kötet,
225. o.) A hatalmas harckocsival is támogatott
szovjet emberáradat végül is, áttörte az
arcvonaiat. Á-német- a magyarokat hámhagyva
hátvédként-, eliszkoftl Voltak ovan magyar
egységek amelyek [ehasaltak szemben az
ellenséggel, és a több napos földön lapulás
• következtében, a 40 °C-os hidegben,

ben azt a megszállást, ami három év múlva, ,
bekövetkezett. Ne feledjűk Németország, `ekkor
még ereje teljében volt,és a románok, és
szlovákok, csak egy inté
rohanjanak. Ha a náci N S:eY:rsazkáght#t:á#
megszáll bennünket, akkor többek között, a
magagyarországi zsidóságnak írmagja sem
marad, és akkor "kömösbauer" és hasonszőrű
cimborái nem gyalázhatnák ma azokat, akik
é letáldozatukkal biztos ították, hogy
beleharaphassanak abba a kézbe, amely

egyszerűen odafagytak és már soha többé nem
keltek fell 200ezer magyar tiú, és férii nyugszik
távol hazaájától k]egen földben, akjk idegen
célokéq de becsoletűket megőrizve végezték be

kenyeret adott nekik.n (Földi Pál: A Magyar Királyi
173. 0.)

földi pályafutásukat. Ő értük gyújtunk méc§est
január 12-én, aE urivi áftörés évfordulóján.

m még egy tényezőt tisztázni kell, hiszen 50 évig

Pákozdon, a Velenoei-tó északi panján a Mészeg

Honvédség a második világháborúban ]. kötet,

annyit hazudtak nekünk, hogy sokan ma sem
tudják, mi a teljes igazság. Mint a fentiek
bizonyítiák, Horthyt mindig a legjobb szándék
vezérelte. Tudjuk, hogy Honhy lstván

kományzóhelyettes máig tisztázatlan
körülmények között, az orosz fronton lezuhant
repülögépével. Azt már kevésbé, hogy a
kományzó másik fiát egyszerűen elrabolták a
németek, és Mauthauzenbe deportálták, majd az
ottani koncentrációs táborban megölték. Homyt
ezek után 1944-ben Hitler magához hi`vta
tárgyalni. Horthy. aki megvetette Hitler!,-ezt
naplójából tudjuk- ellenállt ameddig csak tudoft.
Például, mikor a németek ki akarták üri'teni a
budapesti geftót, ő tankokkal körbezárafta

Budapestet, és megakadályozta a magyar zsidók
deporiálását! Valamint, Hnler felszólítására sem
vott hajbndó egy nyilas komány felállításáía-Ő
volt az egyedüli szövetségesei közül, aki ellent

i

hegyen áll a Dóni Emlékkápolna. EIőt[e egy .
ismeretlen magyar honvéd nyugszik-akft az `

Orosz Föderáció területéröl hoztak haza a
rendszeiváftáskor. Január 12-én ökumenikm
istentisztelettél, és egy hatalmas emléktűz
meggyújtásával em,lékeznek az ottan hősi
halottainkra. 50 évig h6seinkről beszélni sem

szabadoft. Édesamyák, feleségek, csak titokban
slrathatták fiaikat, kedvüeiket. Most hogy végre
nyíttan i§ megemlékezhetünk róluk, ne feledjünk
el,egy mécsest gyújtani értük! tzst

