Viorica Vasilica Dăncilă se poate duce la culcare
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După ce, ieri, a doua zi după alegerile pentru Preşedinţia României, Alianţa USR-PLUS a
anunţat că îl va susţine, în turul doi, pe Klaus Iohannis, este evident că – aşa cum au spus deja
şi alţii, se poate spune că Iohannis a câştigat turul doi încă din primul tur...
Viorica Vasilica Dăncilă se poate duce la culcare, pentru că, nu numai că visul frumos s-a
terminat, dar deja a durat prea mult, începuse să se înece în dezacorduri gramaticale şi în umor
de situaţie şi a ajuns chiar în faza de cacofonie PSD irefutabilă(!)...
Ca şi Liviu Dragnea, cel care a miruit-o în fruntea guvernului până ca el să plece spre ţinuturi
mai... răcoroase, Viorica Dăncilă a tras de elasticul puterii, care i s-a dat pe mână, până a
plesnit-o, straşnic, peste faţă!... Că a plâns, că nu a plâns – cum zice ea, nici nu mai contează.
Important este că ea şi camarilla care a susţinut-o au intrat într-o zonă de reject a PSD care îi
soarbe, ca un ciclon, înspre ieşirea definitivă din politica românească.
Fiecare dintre fruntaşii PSD şi-au dat măsura priceperii lor de câte ori au avut ocazia, nu pot să
enumăr acum multitudinea de situaţii penibile pe care le-au produs, pentru că nici măcar spaţiul
virtual de aici şi nici răbdarea celor care ne citesc nu permit atâta desfrâu!... E o întreagă
curvărăseală politică, bazată pe tupeu şi incompetenţă, pe agramatism şi diletantism!... E un
castel de prostie din care nu poţi ieşi, pentru că a fost construit pe o stâncă şi nu are porţi, ci
doar ferestre care dau spre prăpastie...
Probabil că Viorica Dăncilă, în loc să meargă la culcare, încă mai crede în victorie... A
merge până la capăt, până la datul cu capul în zid, nu e, totdeauna, calea cea mai bună... În
viaţă, treburile merg, merg, până într-o zi când, ţi-o iei straşnic pe spinare, mai ales dacă
nu aveai ce căuta acolo, erai copilul de mingi, iar borăcimea din jurul tău aplauda, deşi ştia că
nu tu eşti şeful, dar credea că tu îi vei duce la soare, şi nu la răcoare, brrrrr!...
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