Etienne van Rattingen

AVE Caesar Trump
Trump steelt de harten van vele Europeanen. Homo
corruptus politicus bang voor EU verkiezingen

Inleiding
Tja, leugenaars komen zichzelf altijd tegen. Vroeger of later komt elke leugen uit. Ook politieke
leugens waar geheimhoudingsplicht voor is afgedwongen. Beseffen de Homo corruptus politicus en
zijn adviseur de Homo debilus arrogantus wel dat zoiets landverraad is? Je kunt in een democratie
NIETS geheimhouden voor de eigenaars van het land, HET VOLK! Het standbeeld van Trump had
in de ene hand een zwaard en aan een vinger een blauwe ring van Twitter vogeltjes. De zin ‘Dazi
Vostri’ (jullie belastingen) was duidelijk leesbaar. Het zwaardblad droeg de woorden ‘Cazzi Vostri’
(vrij vertaald: gaat jullie geen kloten aan) als inscriptie.
Steeds meer Europeanen zien wat voor een janboel, vooral een financiële janboel de Homo debilus idiota corruptus politicus (socialistische politicus) ervan maakt in de Europese landen en in Europa in het bijzonder. Dit heeft een bijkomende verklaring nodig. In Europa bestaan uitsluitend socialistische politici. Feitelijk hebben we te maken met een éénpartijdemocratie. Alle politieke gevaren
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worden wel klemgezet in een cordon sanitair, want dat vinden de socialisten sociaal en democratisch, zelfs als deze partij de grootste is geworden gaan ze nog liever verder als regenboogcoalitie
omdat ze toch geen FLUIT te vertellen hebben. Tenslotte maken Homo zionista israëli en Homo pedophilus jezuitus het beleid uit, niet de verkozen Homo debilus idiota corruptus politicus.

Europese verkiezingen
Nu president Trump de meest populaire westerse leider is in Europa begint de Homo idiota corruptus politicus in de EU zich serieuze zorgen te maken. Ze vragen zich nu allemaal af wat voor een
impact dit gaat hebben op de Europese verkiezingen in mei van dit jaar. President Trump is de
meest populaire westerse leider geworden na zijn historische woorden ‘ik zal niet toelaten dat Amerika een socialistische staat wordt.’ Zijn populariteit steeg in Amerika direct tot 52%. Dat staat in
schril contrast met de Europese Homo debilus idiota corruptus politici, zoals Macron 27%, May
28% en Merkel 29%. Dit soort leiders heeft geen meerderheid meer en zou gewoon door het volk
wandelen moeten worden gestuurd, hetgeen de Gele Vesten willen bereiken in Frankrijk. Maar wat
blijkt? DEMOCRATIE bestaat niet. Geen enkele Homo debilus idiota corruptus politicus wil het
veld ruimen omdat ze verslaafd zijn aan macht. Maar het volk heeft ook macht en dat is lang geweten. (Vis unita fortior) en het voltallige volk in de EU komt er nu ook achter dat ze samen moeten
spannen om de Homo debilus idiota corruptus politicus uit het EU parlement naar huis te kunnen
sturen en de voltallige EU Commissie te ontbinden. Een grotere fascistische bende dictators bestaat
er niet op de wereld of we moeten even de Amerikaanse Democratische partij van Hilariteit ‘cerebrosus’ Clinton erbij halen.
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Onze EU politici verschuilen zich natuurlijk achter een façade van glimlachjes en loze beloften
om in het pluche te kunnen blijven zitten. Let wel! Ze hebben geen enkele bevoegdheid. Het zijn
opzittende hondjes die geen enkele wet tegen kunnen houden en alleen wat kunnen zeveren en zeiken over punten en komma’s. Ze dienen de NOOIT VERKOZEN FASCISTISCHE DICTATORCLUB, de Europese Commissie. Want u moet me een keer vertellen, meneer de Homo debilus
idiota corruptus politicus, hoe een NOOIT verkozen FASCISTISCHE KLOTENBENDE het
DAGELIJKS BESTUUR van een democratische EU zou kunnen zijn? De verkozen EU commissarissen? En, waar hebben die verstand van? Zij maken zoals ook in een EU land het beleid niet uit.
Met al de verzonnen klotenwetten zijn we nog geen millimeter verder gekomen dan vanaf het bestaan van de EU. Of, je zou het afnemen van al onze burgerrechten en al ons geld moeten aan kunnen voeren als persoonlijke overwinningen om onze vrijheden af te nemen? Maar hebt u daar DE
BALLEN voor? Durft u dat aan te voeren? Want, dat is de waarheid.
Zal ik jullie leugenachtige geheugen over Trump even opfrissen? Want tijdens de verkiezingen in
2016 was hij al een serieuze bedreiging voor Deep State in de EU en de VS, niet? En alleen omdat
deze STOOMWALS niet naar de pijpen van rijk&machtig der aarde danst. (Dat zijn nog steeds
Homo faus royal, Homo zionista israëli en Homo pedophilus jezuitus.) Dat deze ‘clubjes’ hun mannetjes uitspelen zoals in Amerika Tom Steyer nu doet in verwoede pogingen om Trump het zwijgen
op te leggen, doen we het hier op de ouderwetse manier. Een vreedzame revolutie van Gele Vesten
die tot nu toe zwaar is verstoord door militair en politiegeweld omdat dit jullie manier van ‘praten’
is! Jullie hebben jullie ware gezicht en ware aard getoond. Let wel. Nog meer doden en gewonden
en dan zullen jullie je ook grote zorgen moeten gaan maken. Willen jullie nog onbelemmerd naar
sportwedstrijden kunnen gaan? Let wel, iedereen krijgt het door dat jullie de ware aard en gezicht
hebben getoond via Macron van de DEBIELENCLUB! Jullie hebben nog nooit het politiegeweld
afgekeurd als ik het me goed herinner. Normaal zijn jullie er als de kippen bij om geweld af te keuren, niet? Is dat niet HYPOCRIET? Of is het omdat Macron hoger in de politieke voedselketen staat
dan jullie omdat hij een naaste is van de Rothschilds? Een kontenneuker met betere contacten!
Trump zou nooit de verkiezingen kunnen winnen zonder partij? Toen hij dan uiteindelijk werd
verkozen vertelden de Europese Homo debilus idiota corruptus politicus dat Trump de volledige
Amerikaanse economie zou afbreken. Wel, mooi niet. Het tegenovergestelde is waar. Jullie over het
paard getilde leeglopers van politieke klootzakkerij en kontenneukerij hebben de volledige Europese economie uitgehold. Jullie hebben nergens geen sodemieter verstand van. Jullie zijn even erge
debielen als Macron, May en Merkel. Trump zette Amerika economisch weer volledig op de kaart.
Hij deelde zelfs belastingverlagingen uit terwijl wij hier alleen maar meer moesten gaan betalen.
Jullie DIEFSTALMENTALITEIT is nu gewoon een brug te ver. Daarom stevenen we dan ook op
een Europese revolutie af. Jullie politieke Homo debilus idiota corruptus politicus kop staat op het
spel. Als Trump, vechtend tegen de klootzakken in wiens reet jullie allemaal gekropen zijn, kan opstaan en jullie hebben hiervoor de ballen niet, dan moeten wij, HET VOLK, het zelf doen.
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