“Zilele lui Gigi la puşcărie”

Hoţii ca Becali, Voicu, Năstase, Voiculescu, generalii de armată care au furat statul
prin casele obţinute ilegal, politicienii care stau în vile imense şi plătesc chirie
modică, sunt cei care au devalizat bugetul statului şi din cauza lor nu sunt bani la
sănătate, învăţământ şi investiţii. Mă întreb, când nu vor mai fi popularizaţi
infractorii, mai mult decât valorile? Pentru că, iată, serialul “Zilele lui Gigi la
puşcărie” continuă. Am vizionat ziua a opta. Urmează ziua a noua şi următoarele.
Posturile TV sunt sigure că serialul va avea audienţă mare. Până când se va plictisi
lumea, va continua acest serial cu multe episoade, precum “Tânăr şi neliniştit”.
De-a lungul timpului, Gigi Becali şi-a dat frâu liber la gură, înjurând şi jignind, în
mod public. Europarlamentar, deputat, finanţatorul Stelei, filantrop, Mihai Viteazul
sau Războinicului Luminii, indiferent de funcţia pe care a avut-o, înjurăturile au
rămas la fel de virulente. Poporul român ar trebui să fie profund îngrijorat de
exemplarele de tip Becali pe care ni le aduc în parlamentul României Crin Antonescu şi
Victor Ponta. Ar trebui să le fie ruşine ăstora doi că au acceptat o alianţă cu acest
uşor analfabet şi grotesc personaj, limitat mintal, fără educaţie şi pregătire, numai
pentru escrocherii. Ar trebui să-i fie ruşine conducerii USL, pentru compasiunea faţă
de acest fariseu care se declară mare credincios dar în realitate este o mascotă
fanfaroană fără nicio credinţă şi nicio jenă faţă de nimeni, lipsit de bun-simţ şi
educaţie, un cioban de joasă altitudine.

Fanfaronul de Gigi a trăit cu impresia că, având bani “fără număr”, îşi poate permite
să jignească, să înjure şi să înjosească pe oricine, fără să dea socoteală niciodată.
El se dă mare creştin, dar se pare că nu a citit porunca din scriptură care spune că
“ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face” şi întreprindea acte de caritate din banii
obţinuţi prin păcălirea altor cetăţeni sau prin exploatarea muncii unor angajaţi
plătiţi cu salarii de mizerie. Le aduc aminte tuturor mizerabililor care-şi bat joc de
muncă şi de viaţa semenilor lor că “orice suiş are şi un coborâş” şi, mai devreme sau
mai târziu, fiecare plătim pentru faptele noastre. Le recomand marilor îmbuibaţi care
nu-şi mai încap în piele, să-i facă o vizită lui Gigi la Jilava şi să-l întrebe dacă
merită să-ţi asumi atâtea riscuri şi blesteme pentru a ajunge în final să faci o
vacanţă prelungită în răcoarea unei închisori. Nu credeţi că este un final foarte
trist şi înjositor pentru “Războinicul Luminii”?

