Licheliada

Moto: „Zdrobiți DEMOCRATIA cea crudăși nedreaptăce România o-mparte în lichele (31%)
și români de bun simț (69%)!„

Cine suntem noi? Noi suntem lichelele din România, cam vreo 31% din electoratul
românesc, demne scursori ale fostei dictaturi comuniste din România, îndepărtați de la
putere în 2004 de că tre electoratul românesc de 69% a lui Băsescu, care cu părere de
rău, trebuie sărecunoaștem că vrea binele poporului român și face parte din categoria
oamenilor normali și cu bun simț. Prin natura ființei noastre, noi lichelele României,
suntem niște imbecili notorii, fărăcaracter și bun simț, interesați numai de
bunăstarea personală, folosind la maximum orice metode nelegale. Suntem adunați în
grupuri politice cu denumiri pompoase precum PSD, PRM, PC și PNL, care, cu mândrie
dețănțată, ne numim Opoziție Parlamentară . Lichelele cele mai celebre ne reprezintăîn
Parlamentul României, pe care am reușit să-l transformă m într-un coteț de animale
zoologice unde noi suntem râgâitorii cei dintâi. Electoratul nostru lichelist de 31%
ne-au băgat pe ușa din dos a Parlamentului „pe liste”, cu bunăștiință, cunoscându-se
că suntem prostănaci, infractori, perverși sexuali, mitocani, bețivi, șpăgari și
escroci. Printre cei mai de seamăreprezentanți ai noștri, băgați pe ușa din dos, în
Parlament, îi amintim pe „tătukul minerilor din Dombas” Iliescu Ilici, prostănaciul
Geoanăși ruginitul Iorgovan, maimuțoiul Ponta, „băiatul de salon” a lui Năstase,

Corlățeanu Minciuneanu, tâmpitul Șerban Nicolae, Miki Șpagă, Rudotel Vadim Tudor,
senilul Bolcaș, tot felul de Buruiene, securistul Voiculescu, „trădătorul” Sereș,
Apis-ul Codrin Ștefănescu, capsomanul Gușă, cu că țelușa lui Lavinia, bețivul –
homălău Orban Lodovica, prim repetentul Tăriceanu, oligofrânarul Hasoti, Ana Norica –
Pauker, mega – escrocul Patriciu Dinu și mulți alții. Primind, noi lichelele,
năprasnica loviturăde la Curtea Constituționalăcare ne-a blocat demersurile mârșave de
a lovi în firava democrație a României, promitem lichelelor dezamăgite de acest
eveniment nefericit pentru noi, că ne vom strădui din toți rărunchii săfolosim toate
mijloacele nelegale de a asasina democrația din țară și a instaura dictatura
comunistăcu care suntem obișnuiți. Săsperăm că vom mai găsi destui români de bun simț
pe care să-i convertim la lichelism.

Atenție, confrați lichele! Suspendarea

președintelui, dacă se va produce, se va întoarce ca un bumerang asupra celor care au
complotat această lovitură. Băsescu va deveni și mai iubit de popor și mai puternic în
fața dușmanilor care încearcă acum săîl elimine, așa cum au făcut și cu Monica
Macovei. În mod sigur, dreptatea va ieși învingătoare și numărătoarea inversăse va
produce, în sfârșit, După atâția ani de la evenimentul (ne)fericit din decembrie 1989.
Noi, hoții, mincinoșii, trădătorii și toți cei care au jefuit această țară , vom da
socoteală, în fața judecă ții.

Săfim pregătiți!

