Hienele înfometate vin singure la
ospăț

După ce s-a bătut cu că rămida-n piept că nu va intra niciodatăla guvernare alături de
PD-L, iatăcă vedeta contestabilăa PNL – Crin Antonescu vrea să-și ducă partidul la
conducerea administrativăa țării, „chiar de astăseară”, După cum s-a exprimat zilele
trecute. Și asta, a mai spus el, numai dacă intrarea la Putere nu s-ar realiza prin
„mituirea” alor lui. Antonescu a dezvoltat o obsesie numităTraian Băsescu. În orice
intervenție publică , pe orice subiect, în orice context, ajunge invariabil la
Băsescu. Ce înseamnă prezența „mituită” la guvernare? Vrea săspună”de formă „? Adică
în ministere fără importanță? Vrea premier PNL? Ce vrea în fond, pentru că PNL va
intra la guvernare, prin reprezentații săi, cu sau fără Crin Antonescu, el rămânând
săfilozofeze în continuare pe tema Traian Băsescu vreme de încă 5 ani. Se pare că
liberalii și-au făcut niște socoteli, dar rezultatul nu va fi cel așteptat de ei. Ar
vrea ca guvernul PD-L săfie unul neputincios, săclacheze și ei, împreunăcu PSD,
săvinăla conducere, fără săli se reproșeze ceva. În loc ca acum, când este greu în
toată lumea, nu numai la noi, politicienii săse unească și săajute la săltarea
României, ei își ascut topoarele. Acum toți, toți politicienii, ar trebui săarate că
sunt capabili, că pot și vor săfacă ceva, că au înțeles că au fost mandatați
săreprezinte interesele românilor și nu săse certe, nu săstea pe TV-uri toată ziua și
nici săse lase cuprinși de obsesii. Ce conteazădin ce partid face parte politicianul
care ajutățara la greu? PNL și-a însușit temeinic tactica PSD-istăde a ajunge la
putere prin tertipuri murdare și golănești, că prin muncă și seriozitate este greu.

Câtăvreme aceste partide nu se vor reforma și nu-și vor înțelege menirea, Parlamentul
va fi un câmp de bătălie. Iar asta este o dramăpentru noi. De aceea, cred că trebuiesc
luate orice măsuri, de orice natură, pentru a îndrepta acest lucru. Cu privire la
guvernare, liderul liberal a mai declarat că știe cât de greu le este aleșilor
partidului său din teritoriu, dar le-a cerut săfie uniți și săaștepte momentul în care
Traian Băsescu va fi forțat de presiunea publică săaccepte intrarea lor la guvernare.
De necrezut! Poporul să-l oblige pe președinte să-i ducă la guvernare pe aceia care au
sărăcit țara și și-au bătut joc de viitorul ei? Inconștiențăpolitică ! Adică ,
Antonescu așteaptăca liberalii săintre la guvernare la dorința românilor? Păi, dacă
Antonescu a uitat dezastrul de la guvernare, făcut de liberalii lui în 2007, 2008,
românii nu au uitat. Cum poate să-și imagineze, Antonescu, așa ceva? Este halucinant
ce spune. O minte sănătoasănu poate crede. Acum că le-au ieșit oasele prin piele, ar
vrea la guvernare. Discursul său este o gargarăieftină. Liberalii au fost invitați la
treburile mari ale cetății, atunci când s-a format guvernul, dar erau încă încinși,
din campania electorală, de singura lor lozincă : „Jos Băsescu” și au refuzat cu
zgomot mare. Acum, i-a apucat grija de biata țărișoarăși ar vrea săo punăpe Norika la
Justiție și pe Crin prim – ministru. Într-o situație normală, în care PNL-ul ar fi
intrat la guvernare și unde câțiva miniștri s-ar fi ocupat de treburile țării și nu de
gargara ieftină, este de la sine înțeles că Antonescu și-ar fi pierdut obiectul
muncii, adică acela de a că uta tot timpul pricinăde gâlceavă. Prim-vicepreședintele
PNL Ludovic Orban a declarat că liberalii nu trebuie săregrete că nu au intrat la
guvernare, pentru că oferta pe care le-a făcut-o PD-L a fost „la mișto”, ministerele
pe care liberalii le-ar fi ocupat ar fi fost Finanțe, Justiție, Muncă și Agricultură.
Oare ce-ar fi vrut acest alcoolic săi se ofere? Conducerea Kremlinului sau a Casei
Albe? Dacă n-au fost de acord cu aceste ministere e treaba lor, dar sănu mai dea vina
pe PD-L că nu i-au vrut la guvernare. Cu acele ministere, PNL ar fi putut săfacă ceva
pentru România. Dar așa, programul lor rămâne la același slogan „sus Iliescu, jos
Băsescu”. Dacă așa cred ei că vor câștiga simpatia populației, e treaba lor. Dar în
turul doi liberalii adevărați au demonstrat că nu sunt de acord cu Crin. Altfel,
Geoanăar fi câștigat detașat alegerile. Orban nu se dezminte. Un biet mandolinist
alcoolic, misogin, obraznic și că lcă tor de oameni pe trecerea de pietoni. De ignorat
și de trecut în uitare. Ceea ce face Crin acum, când cere săfie luat la guvernare, nu
poate fi decât o mare meschinărie, ce va duce la sacrificarea partidului și a multor
oameni onești. Nu mai interesează, pe nimeni, Antonescu. El este un ratat, un om
lipsit de onoare, de coloanăvertebrală. Dar intereseazăsoarta PNL-ului. Și asta pentru
că în România este nevoie și de PNL. Săsperăm că liberalii adevărați se vor uni și vor
face ce e bine, pentru partidul lor. Dar dacă vor accepta, pe mai departe, stăpânirea
lui Patriciu, atunci îl vor avea și pe Antonescu șef. Iar Antonescu va face numai și
numai ce-i spune Patriciu… Și Patriciului nu-i pasăde PNL…
P.S.: – Mult iubite și stimate Krin, tot peneleul unit în cuget și simțiri vădorește
succes la viitoarele alegeri, ca o recunoaștere a meritelor personale, a bogatei
activități de parlamentar activ și prezent la ședințele parlamentului, la succesul
proiectului Johannis, la frăția cu PSD-ul în alegeri și la câștigarea alegerilor

prezidențiale. În campania electoralăai vorbit mult de bunul simț de care trebuie
sădea dovadăpoliticienii. Fii amabil și dădovadăde puțin bun simț și depune-ți demisia
de la șefia PNL pe masă, respectând, astfel, regula numărul unu a democrației.

