Ca să ajungă preşedinte al României, Călin Popescu Tăriceanu e
gata „să se pupe” şi cu Victor Ponta(!)
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Călin Popescu Tăriceanu, ca şi Liviu Dragnea, nu vrea să plece ca un prost din lumea
asta şi, ca atare, vrea să atace, încă o dată, alegerile prezidenţiale din acest an, pentru a
accede şi la singura funcţie care i-a mai rămas necucerită în această ţară – aceea de
Preşedinte al României.
Mândră corabia, meşter Cârmaciul! – ar putea spune cei de la ALDE, pe care, de câţiva ani,
de când a trădat liberalismul şi adevăratul său reprezentant în politica românească –
Partidul Naţional Liberal, îi păstoreşte Tăriceanu, din gafă în gafă, din trădare în trădare,
cu aroganţă şi oportunism, aşa cum îi stă bine unui aşa-zis liberal pe care nu-l mai bagă
nici dracuꞌ în seamă în Europa, iar imaginea sa, în ţară, este de trădător pro-pesedist
care a pus umărul, din greu, la ordonanţele de urgenţă care voiau să pună Justiţia cu
capul pe butuc(!)...
Se cam termină luna de miere dintre PSD şi ALDE, pentru că PSD nu dă semne să-l
susţină pe Tăriceanu în alegerile pentru preşedinţia României. E şi firesc: totdeauna,
trădătorii sunt folositori, la nevoie, dar nu-i iubeşte nimeni...
În PSD, deja există o concurenţă acerbă între Viorica Dăncilă şi Gabriela Firea, care se
văd, care mai de care, prezidenţiabile.
La alegerile pentru președinția României din noiembrie 2014, când încă mai avea obraz faţă de
cei care l-au susţinut, Călin Popescu Tăriceanu a obținut, în primul tur de scrutin (organizat
în ziua de 2 noiembrie 2014) un număr de 508.572 voturi, din numărul total de 9.723.232,
clasându-se pe locul 3, din 14 candidaţi, cumulând circa 5,36% din toate voturile
exprimate și validate.
Acum, în 2019, cu tot bagajul de trădări şi coalizări cu PSD împotriva democraţiei, în
disperare de cauză că partidul majoritar, aflat la guvernare, nu vrea să-l susţină ca unic
candidat la prezidenţiale, Tăriceanu dă, încă o dată, dovadă de lichelism politic,
declarându-se gata „să se pupe” şi cu Victor Ponta, liderul partidului Pro-România, adică
este gata să se alieze şi cu foştii pesedişti ca să treacă puntea(!)... Nu ar fi de mirare să
adune în alianţă şi alte partiduleţe de buzunar, chiar nou înfiinţate, ca să creeze iluzia că are
susţinere de masă, dar şansele lui sunt infime.
Mare dezamăgire a fost şi este acest Călin Popescu Tăriceanu pentru cei care au crezut
în el, după 1990, când a re-înfiinţat Partidul Naţional Liberal, iar acum e bot în bot cu neocomuniştii şi corupţii din PSD, identificându-se cu lupta lor împotriva poporului român,
care îşi doreşte o ţară ca afară, fără corupţi şi fără ordonanţe de urgenţă care să-i salveze
de puşcărie!...
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Liviu Dragnea a visat să ajungă la Cotroceni, dar a greşit direcţia... Nici Tăriceanu nu stă prea
bine cu direcţia pe care o vor lua dosarele deschise, pe numele său, la DNA(!)...
Aveţi puţintică răbdare!...
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