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Nu sunt analist financiar, dar minciuna asta sfruntată cu creșterea economică, atât de mult
trâmbiţată de Guvernul PSD, devine deja supărătoare şi jignitoare, pentru că ne insultă
inteligenţa!
Aşa-zisa creştere economică este artificială, pentru că se datorează, de fapt, creşterii
vânzărilor de produse, care a apărut, în mod firesc, în urma creşterii artificiale a salariilor,
şi nu creşterii produsului intern brut, aşa cum se calculează în economiile sănătoase din
Europa, care într-adevăr duduie, nu pârţâie, precum economia românească!...
De aceea spun că, de fiecare dată când comunicatorii PSD de la guvern vin cu astfel de
ştiri şi cifre menite a creşte optimismul credulilor – cărora trebuie să li se ţină mereu
creierul spălat până la următoarele alegeri –, ne insultă inteligenţa nouă, celorlalţi, care mai
şi gândim şi vedem realitatea aşa cum este, nu pe cea din statisticile oficiale.
Propaganda de partid a PSD susţine că există creştere economică, dar, în acelaşi timp, ia
măsuri de restructurare masivă a aparatului de stat. Este adevărat că, după încărcarea
organigramelor din instituţiile statului, de către partidul de guvernământ, în efortul de a-i
răsplăti pe toţi cei care au pus umărul la vrăjirea populaţiei cu raiul PSD de după alegeri, a
slăbit economia, pentru că eşaloanele de soţii, amante, fiice, nepoţi etc. freacă hârtiile în
posturi călduţe, în administraţia publică, pe salarii consistente, de la buget.
Exemplul dat de Traian Băsescu – cel cu individul slab care duce în spinare un obez –,
este cât se poate de elocvent, în această perioadă, la PSD.
Vă daţi seama ce degringoladă este acum printre angajaţii din administraţia publică de
stat, cum nu mai au somn şi linişte trepăduşii PSD care simt că-şi vor pierde locurile de
stat la birou... la stat, vă daţi seama că este vremea şpăgilor şi a birourilor de şefi încuiate
pe interior, ca să poată delibera, „uşuraţi”, în legătură cu soarta tinerei generaţii din
partid!?...
Din toată această agitaţie, cei vizaţi direct nu pierd nimic: şefii – adică încasatorii de şpăgi –,
se îmbogăţesc, iar restructuraţii (pentru eficientizarea economiei) primesc, probabil, cel
puţin 10 salarii compensatorii.
Adevăraţii perdanţi sunt, în schimb, cei mulţi, poporul român, care, în urma acestui joc
malefic de scenă al PSD, vor trebui să plătească, ani la rând, de acum înainte, miliardele
de euro împrumutate de guvernele lui Dragnea şi de cel de acum, al lui Dăncilă, ca să dea
impresia că ei au adus raiul pe pământ şi că trebuie votaţi, în continuare, şi la
următoarele alegeri...
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Ca să dea impresia de normalitate, Viorica Dăncilă, împreună cu Eugen Teodorovici, au
plecat într-un turneu prin ţară, la mare şi la munte – ca într-un fel de concediu, şi joacă
tenis de masă, cu spectatori şi cu presa aservită alături, ca să vadă poporul că ei sunt
oameni obişnuiţi şi cumsecade...
Mesajul lor, este de fapt, acesta: „Votaţi-ne, vă rugăm, în continuare, că altfel intrăm toţi la
puşcărie!!!”...
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