România – țara în care Justiția poate trece oricând de partea
infractorilor(!)...
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Ca român care trăieşte în România, după ce şi-a refuzat intenţia iniţială de a pleca în alte zări
ale lumii, pentru a fi un Nimeni acolo, sau nu a putut pleca din motive obiective, este greu să te
plictiseşti, dacă eşti atent, zilnic, la mersul treburilor ţării, care, în mod evident, cel puţin
indirect, te afectează. Fiecare zi trăită în România este o adevărată aventură, pentru că
regulile jocului se schimbă mereu chiar în timpul jocului(!) – ceea ce nu este nici etic, nici
moral, dar aleşilor care deţin, vremelnic (sperăm) puterea nu le pasă –, pentru că, dacă nu v-aţi
convins până acum, în ţara noastră, niciodată nu contează interesul cetăţeanului, ci numai
interesele partidului aflat la guvernare(!).
Aflu de la ştirile de dimineaţă că demersurile făcute, în urmă cu vreo două luni – când i-a
ţinut locul lui Liviu Dragnea la preşedinţia Camerei Deputaţilor, de Florin Iordache, prin
contestarea completurilor de trei judecători, pentru că acestea nu ar fi specializate pe
cazuri de corupţie – când, de fapt, judecătorii sunt specializaţi pentru judecarea tuturor
infracţiunilor din Codul Penal, unde intră şi infracţiunile de corupţie –, au fost aprobate
de Curtea Constituţională a României şi, în aceste condiţii, ne putem aştepta la o reluare
a jocului în ceea ce îl priveşte pe Liviu Dragnea... Astfel, acesta ar putea beneficia,
retroactiv, de suspendarea executării pedepsei şi rejudecarea cauzei(!).
Cred că ştirea a produs rumoare în cadrul PSD: cei care l-au susţinut până în ultima clipă şi
sunt de partea lui şi acum jubilează, iar ceilalţi, contestatarii, sau cei care s-au dezis de el,
îşi exersează mea-culpa, pe care, în caz de nevoie, o vor face în faţa fostului lider. Şi nu este
de neluat în seamă varianta că Liviu Dragnea, revenind pe cai mari, ca un martir, din
puşcărie, ar putea reveni la conducerea partidului şi, atunci, „pre mulţi o să popească”...
Iată de ce se fură în draci, în România, la nivel înalt, iar CORUPŢIA de STAT e o mocirlă
groasă din care pare că nu vom putea ieşi niciodată!... Pentru că, oricând, prin mijlocirea
aleşilor puterii, Justiţia cea oarbă poate trece de partea infractorilor, care redevin liberi şi cu
averile acumulate la purtător, ba chiar pot reveni la putere ca să jaloneze, în continuare,
destinul acestei ţări(!).
O altă ştire care vine la pachet cu prima este aceea că PSD a iniţiat o lege prin care
poliţiştilor şi jandarmilor români li se dau drepturi sporite, adică dreptul de a te lua la
bătaie şi a te urca în dubă, ca să te ducă la secţie, numai pentru faptul că refuzi să te
legitimezi sau pentru că, în cazul unui protest – cum a fost cel din 10 iunie 2018 –, refuzi
să părăseşti zona... Cu alte cuvinte, ca şi anul trecut, poliţiştii şi jandarmii pot desfiinţa un
protest public prin recurgerea la forţă, chiar dacă protestatarii nu sunt agresivi...
Aleşii PSD nu au fost deloc impresionaţi de sutele de reclamaţii ale demonstranţilor bătuţi şi
gazaţi anul trecut, ba chiar dimpotrivă, au găsit de cuviinţă să dea undă liberă abuzurilor din
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partea unităţilor de ordine publică.
Fascinantă Românie!... Ţara în care, ca om cinstit, poţi oricând ajunge la puşcărie, iar
hoţul este eliberat înainte de termen şi i se dau şi compensaţii băneşti pentru că nu i s-au
asigurat condiţii de hotel, în penitenciar!...
„Bravos, Naţiune! Halal să-ţi fie!”...
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