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A liberális tevehajcsár-simogatók már egy bevásárlólista láttán is "ökölbe szorult gyomorral" kiáltanak
nácizmust, fasizmust, személyi kultuszt és szálasista diktatúrát. Az álproblémákkal viaskodó libnyaf
közösségnek itt egy újabb gumicsont. Megérkezett a Best of Viktor, az orbánizmus új szintre emelkedett.

Propagandista riporter: Miért csak most született meg a ? Nincs már késő ehhez?

Best of Viktor: Egyik este azon gondolkodtam – mint általában –, hogy mennyire király már a Nagyfőnök. És rájöttem,
hogy ezt minél több fiatalhoz el kellene juttatni. Mivel eddig ilyen nem létezett, kihasználtam a lehetőséget, és létrejött

Best Of Viktor
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a Best of Viktor. Azt nem gondolom, hogy későn jött volna ez létre, és messze még a vég.

Propagandista riporter: Mi egyáltalán a BoV ( )? Hogyan kell rá hivatkozni?

BoV: Olyan mint Dumbledore Főnix Rendje. Most lehet vádaskodni, hogy ez egy személyi kultuszt építő oldal, de ez
nem igaz!!! Orbán Viktor alapból menő, az oldal ezt még inkább kidomborítja.

Best of Viktor
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Propagandista riporter: Hogyan kell imádni Orbán Viktort?

BoV: Bevett gyakorlattal nem rendelkezünk, de úgy gondolom, az alábbi kép mindent elmond. Pontosan így:
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Propagandista riporter: Szerinted Vona is orbánista?

BoV: Az, hogy ki orbánista, az egy komolyabb ideológiai fejtegetést igényel. Vona olyan, mint a kis Kylo Ren (a béna
hisztis csávó az új Star Warsban), akinek a példaképe egyértelműen Orbán Viktor. Tanulni akar tőle, szeretne olyan
lenni, mint ő. Lehetett volna orbánista, de a sötét oldalt választotta.
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Propagandista riporter: Apropó Vona: megy három kutya a sivatagban, az egyiknek melege van ...?

BoV: Nyilván, Gábor! :D Amúgy nem érdekel a szexuális irányultsága, legyen boldog azzal, akivel akar. Egyébként meg
#szemöldökcsipesz.

Propagandista riporter: Itthon némileg tájidegen ez a "mémkultúra", általában szélsőliberális fotelforradalmárok
próbálkoztak a meghonosításával, de nem jött be. Ti képesek lesztek a hagyományteremtésre?

BoV: Egyértelműen képesek leszünk rá. Ez nem is kérdés, a fiatalok imádják a hasonló mémes oldalakat – elég, ha
csak a Tibi atyát vagy a Gondoltad volna? oldalakat említjük. Elképesztően nyitottak a dolgok egyszerűbb, viccesebb
formában való megközelítésére. Az tény, és ezzel ti is szembesültök, hogy felgyorsult az információfogyasztás.
Egyszerűen nem akarnak hosszú cikkeket olvasni Orbán Viktorról. Viszont, ha van egy jó téma és egy kreatív elme,
akkor meg lehet őket szólítani. Azt sem tartom feltétlenül igaznak, hogy apolitikusak a fiatalok. Pont a Best of Viktor,
illetve hasonló politikai tartalmú oldalak sikerei mutatják, hogy mennyire nyitottak rá, ha az saját nyelvükön juttatod el
hozzájuk az információt.
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Propagandista riporter: Tényleg létezik a Soros-terv?

BoV: Persze. Tökbe is faragták. Szóval nem kérdés!
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Propagandista riporter: Az N1TV hatalmas "oknyomozó" szenzációként tálalta, hogy a fidelitasosok orbánisták. Erről mit
gondoltok?

BoV: Ez kb. akkora felfedezés, minthogy a víz vizes...

Propagandista riporter: Mi a különbség az egyszerű fideszes és az orbánista között?

BoV: A fideszes egyetért a kormány politikájával, illetve kedveli Orbán Viktort.

Az orbánista így látja:
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Az interjút a 888 szerkesztőségének teljes támogatásával készítette: a közkedvelt és csodálatos Oláh Gellért.

OLVASTAD MÁR?

Karácsony egy facebookos retorikai fogással bizonygatja, hogy a
klímavészhelyzet kihirdetése nem retorikai fogás

„Magyarország ellenáll a migrációs nyomásnak”

Lyukra futott a Facebook Olaszországban: bírósági ítélet mondja ki, hogy
jogtalanul cenzúrázzák a jobboldali tartalmakat
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A kampány épphogy elkezdődött, de a Google máris 300 Trump-hirdetést
bannolt a YouTube-on

1,2 milliárdos büntetést kapott a Facebook a Gazdasági Versenyhivataltól

KOMMENTEK BETÖLTÉSE
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Megkéseltek egy belga buszsofőrt, de ő tovább vitte a járatot a végállomásig
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Az Európai Bizottságnak fél év áll rendelkezésére, hogy kialakítsa álláspontját, valamint döntést hozzon a jogalkotási folyamatról.

Az Európai Bizottság regisztrálta a Minority SafePack aláírásait

AMERIKA, LONDON, PÁRIZS

2020-ban emelkedik a bölcsődei dolgozók bére, 19 ezerrel több férőhelyet
létesítenek
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Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Több mint 1200 munkatárssal készítjük kiemelkedő színvonalú
termékeinket és biztosítjuk szolgáltatásainkat. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít
portfóliónk. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
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