Ki vagy te, és

hogy nézel ki?!

Mikes Kelemen a legszebb szemöldök miatt került a második helyre.

2. Mikes Kelemen

1.

Sajnos elkóborolt. Elméjét Allah
elhomályosította, kérjük, ha látják,
szóljanak a török hatóságoknak!
Bercsényi és Rákóczi effendi látta
utoljára. Update: megvan, csak a
kertben volt!

Hevrin Khalaf

ellenzéki újságíró. Semmi különös,
csak szeretnénk látni.

3.

4.

Kinizsi Pál

Gyaur, királyok előtt keménykedett.
Kenyérmezőn tényleg állat volt, a
próféta adja a kezünkre mihamarabb,
és senki ne fizessen be a táncórájára!

5.

1. évfolyam 1. szám - 1541. november 7. A mi prófétánk, Mehmet 948. esztendejében Budán. Rabjüláhir 7. napján
nektek Mohács kell? XDXDD
az első török kommentek 1526-ból.
3. oldal

Tinódi Lantos
Sebestyén

Kelt Budai Vár 1541. Ez elmúlt nyárnak végin

+1.

Végre Buda népe is felszabadulhat korábbi hitetlen urainak elnyomása alól,
és a fenséges császár lábai zsámolyánál sehol nem lehetne jobb helyen!
Mi felszámoljuk az áldatlan állapotokat, amiket eddigi inkompetens vezetőitek okoztak.
Íme, fellebbentjük a tudatlanság fátylát, milyen új világ várja birodalmunk
alattvalóit, hogy a bécsi és erdélyi hitetleneket is megérintse a bölcsesség szele, és a magasztos rettegés mellett hálával kívánják magukra Allah
igazságosságát és a fénylő köntösű császárunk gondoskodását.

Keressük azt a katicabogarat,
aki megint kimászott a kerék
alól, és várjuk a mű szerzőjének
jelentkezését is.

Diplomáciája szándékainknak
ellenszegülő, azokat rosszhiszeműen
fogadó gyaur! Élve! Lapzártánk után:
a héttoronyban sikerült elhelyezni.

Hírek azokból a tartományokból,
miket a nagy Török Birodalomhoz
később csatolunk...
2. oldal

RENDET TESZÜNK MAGYARORSZÁGON!

(Vélhetően álnév)
hitetlen ellenzéki újságíró.

Török Bálint

Udvari Tudományos Intézet rovat:
Mindenki török!
2. oldal

STÖNENFEX
Kő párna

1500.-

AZ TÖRÖK CSÁSZÁR PROGRAMJA BUDAI ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMÁRA:
•
•
•
•
•
•
•
•

STÖNSZKARF Kő sál

2250.STÖNTRAPP
Kő szőnyeg

3900.-
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Készült a Félhold Gender Közhasznú Alapítvány megbízásból

AZ 5 LEGJOBB PASI
MOZIMŰSOR

Társadalmi célú hirdetés

Átlátható adórendszer, tiszta erkölcsök, testápolás!
Adótudatos vallási szabadság bevezetése az arra érdemeseknek ;)
Felesleges falvak megszüntetése
Felesleges gyerekek újrahasznosítása janicsárként
Elfelejthetitek a munkanélküliséget! Munkaalapú társadalmat építünk!
Őrsereg!
Az úrbéri viszonyok eltörlése
Unió Erdéllyel

16:00 - A török visszatérése

Tudományos mágikus film 120 perc

17:20 - Nekem fegyvert adott
kezembe Dózsa Pesten
Művészfilm 110 perc, feliratos

19:00 - Most és mind törökké
Dráma 160 perc

20:15 - Hárem a török igazság

Akció kaland film,
Janicsároknak nem ajánlott 120 perc
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I. Szulejmán

Nem kérdés, hogy fényességes
szultánunk, akinek ragyogása
soha el nem halványul, a legjobb
pasi jelenleg az ismert világban.

I. Szulejmán

Ki kell emelnünk fenséges
szakállal borított, szívrengetően
férfias állkapcsát, melynek okán
övé a lista 2. helye is.

I. Szulejmán

Fényességes szultánunk szemöldöke büszkén és kecsesen ível,
mint a leggyönyörűbb anatóliai
hegyláncok! E szemöldök szépsége önmagában is 3. helyet ér.

Musztafa herceg

*

A fényességes trón várományosa hasonlít leginkább atyjára,
gyönyörűséges Szulejmán
szultánunkra, így vitathatatlanul
Musztafáé a 4. hely.

* A trónörökös Musztafa herceg lapzártánk idején tragikus hirtelenséggel elhunyt a kivégzése közben, amelyet fenséges atyja rendelt el árulás vádjával.

Az Udvari Tudományos Intézet jelenti:

HÍREK AZOKBÓL A
TARTOMÁNYOKBÓL, MIKET A
NAGY TÖRÖK BIRODALOMHOZ
KÉSŐBB CSATOLUNK

WTF M8?

MINDENKI TÖRÖK!
Ideje leszámolni a hitetleneket is pusztító tévhitekkel! Ma már
az utolsó janicsárnövendék is tisztában van azzal, hogy az
úgynevezett „makedón” világhódító, Nagy Sándor török volt,
és hogy Szulejmán szultánunk felmenőjeként megalapozta birodalmunk mai határait. De ez kevés! Mostanra szintén
közismert, hogy legendás ősi török hadvezérként tett szert
hírnévre Julius Caesar, aki sok évszázaddal előttünk eljutott
egészen Britanniáig, és Allahra, követni fogjuk az útját. Ám ez
sem elég! Bántóan kevesen tudják például, hogy az Ibériában
évszázadok óta lazulgató mórok is törökök valójában, csupán
elfeledték, megtagadták szeldzsuk gyökereiket. De van ennél
nagyobb történelmi tudatlanság is!

A SZULTÁN LEVELE VIII. HENRIK ANGOL KIRÁLYHOZ

„Allah hosszúra növesztette szakállad bölcsességben, de péniszed
röviddé. Miért végzed ki nőidet, mikor nincs annál nagyobb élvezet,
mikor feleségeid egymással harmóniában állnak rendelkezésedre.
Gyermekeidtől, öcsédtől, unokaöcséidtől, másodunokatesóidtól
viszont szabadulj! Sokkal veszélyesebbek, mint a nők. Nagy örömmel látom, hogy kilépni igyekszel. Szívasd a pápistát, ahogy tudod,
magam is megteszem, amit Allah enged.”

VIII. Henrik levelet kap - Hans Holbein c. 1543.

AZ PÁPÁNAK IGAZI ORCÁJÁRÓL

SZULTÁNUNK ÉS RETTEGETT IVÁN NAGYFEJEDELEM KÖZÖTT
TOVÁBBRA IS NAGYON JÓ A VISZONY.

Hozzátok szólok, magyarok! Ezt így értsétek, így tudjátok
meg, higgyétek az én szómat nyilvánvaló bizonnyal, mert ez
az én parancsolatom, és mondásom igaz!

Árpád vezéretek török volt. A hét vezér többi tagja is török
volt. Álmos, Emese, Hunor és Magor: bizonyítottan török
származásúak.
Tehát: mi voltunk itt előbb. Magyarok! Takarodjatok haza!

Sok népünk hagyja el birodalmunkat a jobb élet reményében a
német fejedelemségbe, de jaj, ne vágyjatok olyan hit kebelére,
amit ilyen alak vezet. Mennyi pénzt összeharácsolt az török elleni harcra, aztán mire költi: latin nyelvű misékkel manipulálja
a választófejedelmeket, hogy aztán mindent elnyelő kincstárába kerüljön végül.

„Végre egy tökös orosz! – nyilatkozta nemrég a szultán Isztambul melletti nyaralójában. – Eddig mindig hallgatott rám, kinyíratta a fiát is. Ha így folytatja, még cár is lehet. Legutóbb nagy egyetértésben tárgyaltunk a kurdokról. A krími tatárokat azért mégis
ráküldöm talán.”

A DRINÁPOLYI SZERÁJOK SZÖVETSÉGÉNEK NYILATKOZATA:

A Rothschildok keze, ha nem is igaz, de elgondolkodtató. Biztosak vagyunk abban, hogy szultánunk végtelen jótékonysága
elhallgattatja hatalomvágyatok.

HELYREIGAZÍTÁS

Támogatjuk az amerikai nép harcát a betolakodó keresztény
pápisták és kálvinista hóditók ellen. Népirtók!

Az már nem működő Budai
Kalendárium 1520-as lapszáma
tévesen közölte az ismert gyermekvers 3. és 4. sorát. A városban maradt egyetlen igazhitű és
családbarát szerkesztőségünk
ezért közreadja az eredeti
szöveget:

„Magyar gyerek elvágta,
Török gyerek gyógyítja”

2

3

