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Sfidarea, măgăria, precum și disprețul total sunt acte de îndrăzneală, tupeu și obrăznicie, de
lipsă de bun simț, de care au dat

dovadă politicienii, jignind poporul, spulberându-i liniștea, încrederea și speranța. În cazul de
față – o sfidare adusă legilor existente, tuturor celor ce le respectă și se supun lor.

Pungașul este hoțul de bani, este cel care își asumă această poziție, el fiind o persoană
necinstită care înșală pe alții, profitând de încrederea lor; pungașul este definit ca impostor,
potlogar, șarlatan; escroc, prădător, borfaș. Excludem apelativul găinar care în comparație cu
pungașul este ceva de „statura mai mică”, un pitic.

În Decembrie 2016 poporul acestei țări – România – a acceptat victoria PSD-ului, l-a lăsat să
conducă democratic, având oarecare speranță că vor conduce în așa mod să poată trăi oamenii
în liniște și pace. Dar, faptele s-au dovedit cu efect contrar, ei neconștientizând că cei care au
câștigat alegerile, nu au dreptul de a face orice le trece prin cap și să mimeze doar, dorința unei
stări de bine.

Și ce au făcut? După ce au câștigat alegerile, șiretenia coaliției PSD – ALDE a făcut să promită
măriri de salarii și pensii, în paralel, camuflat oarecum, și-au văzut de interesele personale.
Amăgirea pensionarilor și bugetarilor cu majorări de salarii și pensii, la un nivel ridicol
comparativ cu veniturile clasei mijlocii din țările Uniunii Europene sau alte țări dezvoltate, a fost
o metodă ipocrită pentru a-i face pe oameni să creadă în noua guvernare, pentru ca ei să
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rămână liniștiți la putere și să li se admită punerea în aplicare a celorlalte măsuri aberante.

Au dat drumul pușcăriașilor, violatorilor, criminalilor, pentru a scăpa de eventualele penalizări
ale Comisiei europene, să nu-i doară capul, făcând rău societății, slăbind siguranța vieții
oamenilor cinstiți, așezați. Era mai greu de căutat noi locații care puteau fi transformate în spații
pentru pușcăriași sau, de construit câteva noi pușcării? Pierdeau din timpul lor necesar aplicării
altor măsuri care să destabilizeze țara. Dragnea și ai lui, pentru a scăpa de ani de pușcărie și
a-și salva căpătuiala, nu s-a dat înapoi de la orice agresiune. Calea Răului era de mult
construită și se mergea curajos pe ea. Dar, să le dăm dreptate! Vorba unui comentator: „Care
hienă lasă prada din gură de bunăvoie? Și ce animal prădător se bagă de bunăvoie în cușcă?”
El trebuie să lupte până la disperare, cu arme distrugătoare, doar, doar o putea „împușca”
adversarii, pe cei din imaginatul Stat paralel și ilegal!?

Au copt în mințile lor diabolice – impregnate cu ideologia marxist-leninistă, moștenită genetic,
dar și căzuți sub influența celor trimiși în țara noastră special pentru a cultiva această ideologie
comunistă – revoluții și „lupta de clasă”: Revoluție fiscală, revoluție în justiție.

Cauzele Revoluției fiscale au produs efecte imediate pe care oamenii le-au simțit. Au protestat
sindicatele, patronatele, președintele și-a expus îngrijorarea, Banca Națională a semnalat
creșteri posibile ale inflației, leul s-a devalorizat simțitor; au protestat magistrații, CSM-ul,
justiția, iar partidul împreună cu guvernul, și-au astupat urechile. Eșecurile măsurilor luate nu
sunt asumate, ci se aruncă vina pe un închipuit Stat Paralel și Ilegal care nu i-ar lăsa să-și ducă
programul la îndeplinire. Se trece cu vederea că avem un guvern atât de slab și incapabil,
vinovații sunt –în opinia lor – și cei din afară, străinii, ca și cum am avea numai dușmani și orice
am face ar fi inutil să realizăm ceva bun. Această neîncredere în mâinile întinse țării noastre
denotă incapacitatea de a relaționa, de a ne onora promisiunile și, poate și mai mult, dorința de
reorientare a țării către alți parteneri de care ei, comuniștii au fost cândva lipiți.

Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare, pentru hoție și ei vor ca libertatea puterii judecătorești în
România să poată fi salvată doar prin achitarea lui Dragnea; doar dacă domnii
condamnați/inculpați penali vor fi lăsați să fure în continuare și să nu fie pedepsiți, România va
putea fi considerat stat de drept, în opinia lor. Și cum lațul s-a strâns și se vede că nu au
scăpare de acest apelativ al hoției, vor să provoace o catastrofă: „va fi război” a afirmat șeful
penalilor.

„Pachetul de modificare a legilor Justiției trebuie retras complet din Parlament” a scris și fostul
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premier, subliniind că, „fără o abordare deschisă, participativă, prin care să se demonstreze că
orice eventuale modificări sunt făcute numai în interesul ameliorării actului de justiție și nu
pentru a servi interese personale ale unor politicieni aflați temporar la putere, orice astfel de
inițiativă nu poate stârni decât suspiciune”.

După atâția ani de supoziții care ne-au bulversat mințile, PSD a găsit dușmanul: nu mai este
SRI, este SPI - Statul Paralel şi Ilegitim! A fost stipulat în documentul-protest (era să zic
prostesc!) redactat în sala de ședințe de la Băile Herculane, de la începutul acestei luni și
aprobat în unanimitate (ca pe vremea lui Ceaușescu!). Potlogăriilor șefului de partid au fost
trecute cu vederea. Iar partidul cu foarte mulți delicvenți a preluat vocea și energia poporului:
PSD e poporul și cine se atinge de PSD e dușmanul poporului. Ce mistificare! De fapt tocmai ei
reprezintă acel Stat Paralel și Ilegitim, vrând să acapareze statul de drept.

Cu prevederile din proiectele de legi inițiate de cele două partide – PSD și ALDE, politicienii
existenți și generațiile care vin vor avea dreptul de a fura, iar democrația va fi aruncată la gunoi.

Concluzia este că avem la putere (cu o foarte mică excepție) „o gașcă incompetenți, de hoți, de
netoți” – cum vreți să le spuneți, căreia nu-i pasă absolut deloc de cetățean și încearcă să
legifereze hoția. Singura salvare este ca oamenii să reacționeze insistent și echilibrat, pentru a
stopa necinstea și hoția din țară, întrucât nu s-a putut dialoga, conducătorii – „domnii
condamnați/inculpați penali” – au creat un zid de forță și s-au comportat sfidător, batjocoritor cu
opozanții.

Oamenii cinstiți și iubitori de țară, au ieșit să protesteze din iarnă și până acum (tot iarna!),
fiindcă protestul este un gest democratic, fiindcă oamenii știu când trebuie să tacă, dar când le
ajunge „cuțitul la os” și văd pericolul la care este expusă țara, protestează, sigur că protestează.
Nici aceste manifestări democratice nu sunt admise de politicieni; jignesc protestatarii, îi
amenință.

Protestatarii au transmis seară de seară că oamenii ar trebui să se mobilizeze pentru a apăra
principiile care ar trebui să stea la baza oricărui stat de drept. „Refuz să accept că o mână de
borfași și slugile lor ne conduc fără ca nimeni și nimic să îi poată opri. Atacurile din ce în ce mai
virulente, din toate direcțiile, asupra statului de drept au scopul de a diminua încrederea în
singurele instituții care mai luptă împotriva corupției generalizate și a marilor corupți”, spun
protestatarii. Ei dau în vileag intenția coaliției PSD-ALDE, „de anihilare a DNA și a Parchetului
General și să le subordoneze politic în folosul unui grup mafiot. Toate celelalte promisiuni, cu

3/4

DE CE PROTESTĂM?
Scris de Vavila Popovici – Carolina de Nord
Luni, 27 Noiembrie 2017 09:14

excepția măririlor nesimțite a salariilor bugetarilor din administrație și a îndemnizațiilor aleșilor,
nici măcar nu au fost pe agenda de lucru a Guvernului sau Parlamentului ”.

Cetățenii vor reacționa, fiindcă este vorba de viața lor și a copiilor lor. Ei vor să trăiască într-o
țară cu oameni cinstiți și educați. Va fi mult de făcut desigur, dar, poate, vom avea conducători
cu valori morale ridicate, cu un comportament civilizat și doritori de Bine pentru țara pe care o
vor conduce și în care trăiesc.

Sătul este poporul de umilința și bătaia de joc la care este supus de o putere disprețuitoare și
primitivă, dar rapace și distrugătoare de vieți. Iar asta se datorează imoralității și incompetenței
cu care PSD a guvernat țara după 1989, ceea ce a distrus bogățiile țării și valorile societății, a
fost stimulată corupția, nemunca, prostia, sărăcia. Acum, pericolul este și mai mare, deoarece
niște infractori dovediți, aflați în fruntea ministerelor și a Parlamentului, pot destabiliza țara și pot
amaneta viitorul ei.

Un infractor condamnat a ajuns sa facă legile în țară ? Protestele și revolta nu ar trebui să fie
numai ale unora, ci și ale milioanelor de membri PSD care să ceară înlocuirea celor ce îi
discreditează. Ar fi o ultima șansă a lor de a se salva. PSD trebuie să își retragă susținerea
pentru cei care constituie un pericol pentru țară. În primul rând pentru conducătorul partidului.
Alde ar putea să le imite gestul.

Este trist că trebuie să fie dată la o parte politețea, că dialogului i s-a pus capăt, dar, sunt situații
când cu ființe primitive trebuie și tu să-ți schimbi comportamentul.

Sfidarea, cinismul, incompetența lor pot fi înfrânte, atâta timp cât încă nu este prea târziu.
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