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Principalul partid de guvernământ începe să aibă comportamentul celui căruia îi fuge
pământul de sub picioare, ca şi cum ar merge pe polei(!)... A început să dea haotic din gură
şi vorbeşte fără noimă, precum alcoolicul în sevraj. Cum altfel poate fi catalogată atitudinea
Vioricăi Dăncilă, când a sugerat că grozăvenia de la Caracal ar fi fost orchestreată de
serviciile secrete, cu aprobarea preşedintelui Klaus Iohanis?!... Este cât se poate de clar:
pesedeul a intrat în sevraj electoral, iar social-democraţii trebuie trataţi, pe termen lung, de
gravele afecţiuni de care suferă, dintre care cea mai nouă este dăncilita.
Delirul din declaraţiile publice ale celor care, de doi ani şi jumătate, ne conduc destinele
şi viitorul, este cât se poate de îngrijorător. Imaginaţi-vă situaţia în care, fără voia
voastră, vă aflaţi într-un vehicul condus de cineva aflat în stare avansată de ebrietate,
vreţi să coborâţi, dar uşile sunt blocate şi nu vă rămâne altceva de făcut decât să-l opriţi,
cu orice preţ, pe beţivul care vă pune viaţa în pericol... Riscaţi să răsturnaţi maşina şi să
aveţi de suferit, dar, oricum, drumul spre iad e în mâinile beţivului...
Un minister de Interne condus de o secretară de şcoală generală din Videle a condus la
această defilare de incompetenţă a Poliţiei Române, în cazul de la Caracal, în care un
criminal în serie a fost lăsat, poate ani la rând – încă nu se cunoaşte câte victime a făcut –, să
violeze şi să ucidă, de plăcere, adolescente, şi poate nu numai. Când suni la 112, poliţiştii te
iau la mişto, în loc să se implice şi să-ţi acorde ajutorul de urgenţă de care ai nevoie, iar
pe fetele răpite şi violate le întreabă dacă nu cumva au fugit cu iubitul şi e vorba doar de
o ceartă între amorezi(?!)...
Mai este puţin şi se fac treizeci de ani de la evenimentele din decembrie 1989, pe care unii leau numit Revoluţie, alţii Lovitură de Stat.
Dacă privim în urmă, vedem că, încă de la preluarea puterii de către Ion Iliescu şi acoliţii
lui, istoria PSD, de-a lungul timpului, s-a scris cu sânge: terorişti, mineriade, asalt asupra
Presei Libere şi asupra Justiţiei, Corupţie la nivel înalt – care, nu de puţine ori, s-a lăsat
cu sinucideri discutabile pentru scoaterea din peisaj a celor incomozi, proteste publice
anihilate cu bastoane şi gaze lacrimogene, iar acum, cel mai recent, criminali în serie
protejaţi de incompetenţa şefilor din poliţie numiţi politic – şi nu pe baza rezultatelor
profesionale, şi care, acum, sunt afectaţi şi de o gravă criză morală!...
Când, în urmă cu un an, Liviu Dragnea îi întreba, retoric, pe pesedişti, dacă... au curaj să
reziste la ceea ce se va întâmpla, în continuare?, prezicea un fel de apocalipsă a
stăpânilor împotriva poporului, parcă lăsa să se înţeleagă că va porni urgia!... Iată că
urgia incompetenţei pesediste a început!
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Aruncaţi găleţile cu trei trandafiri pe care le-aţi primit, în campaniile electorale, că v-au
adus numai pagubă!... Ţepii trandafirilor pesedişti au tot crescut până când ne-a podidit
sângele, iar dacă nu oprim hemoragia, devenim complicii celor care ne-au rănit!...
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