De moordenaars zijn onder ons
…
Graz,

Oostenrijk.

Het is duidelijk dat er moordenaars onder ons zijn. De
islamitische of mohammedaanse
moordenaars voor alle
duidelijkheid. Niettegenstaande de multiculturele poly-color
idioten aan de macht alles uit de kast halen om toch maar te
ontkennen dat islamitische raids op onschuldige autochtonen
niets met religieus moslim-extremisme te maken heeft, weet de
gemiddelde Europeaan inmiddels al beter. Als er iemand zo maar
aan 109 kilometer per uur inrijdt op een menigte shoppende
medemensen is er meer aan het handje.
De agressiviteit en het fanatisme van reguliere main-stream
moslims die per definitie jihadisten moeten zijn omdat hun
profeet hen dat ooit voorschreef, is inmiddels al ruim bekend
bij de autochtone burgerbevolking.
De main stream media liegen, verzwijgen en bedriegen dat het
een lieve lust is. Moest het een Vlaming of een Jood geweest

zijn die in Graz (de 2° grootste stad van Oostenrijk) achter
het stuur zou gezeten hebben dan was het kot te klein geweest
en zou de term fascist en racist meer dan 72 uur lang
ononderbroken te horen geweest zijn op de staatstelevisies.
En nu? Nada, nothing, noppes, nichts, niente, rien de rien,
nougatbollen! Voor wie nemen ze ons?
Een P.S. van Antoine Griffon.

Met permissie admin?

Het klonk uit de mond van de woordvoerder van de politie
ongeveer als volgt in de eerste zin. “Es hat nichts mit
terrorismus zu tun”. en een beetje later: ….”Wir kennen die
motiven des täters nicht”. “Wir müssen das noch untersuchen.”
Ze zeiden dus al meteen in de eerste zin dat het niets met
terrorisme vandoen had, en enkele zinnen later zegt de poco
Angestellte dat ze helemaal nog niets van het motief van de
dader weten en dat nog zoeken. Nein mit islam hat es nichts zu
tun, gar nichts. Jullie geloven hem niet? Wat een bende
racisten zijn jullie !?
Ter aanvulling een getuigenverklaring, zodat u weet dat we het
niet uit onze duim zuigen, het een of andere complottheories
is. De politieman heeft zijn motief. En wat nu?

