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Ceausescu, prietenul lui Iohannis, persecutat
de Dragnea
In imaginea postata il vedeti pe Ceausescu alaturi de Klaus Iohannis. In toata
splendoarea lor. Ceausescu nu e chiar Ceausescu. Este Marian Morosanu, pe
care il cunoasteti din aproape toate imaginile #Rezist. Iar porecla lui de mai
multi ani este Ceausescu, intrucat acest revolutionar, primul care a intrat in
cladirea Comitetului Central atunci cand a fost dat jos ultimul dictator
comunist, a fost batut crunt cateva luni mai tarziu, in timpul Mineriadei din
13-15 iunie 1990, desfigurat si a ramas cu un defect de vorbire, de care el a
profitat ridiculizandu-l pe Ceausescu. Este unul dintre martorii cheie in cele
doua dosare deschise de Parchetul Militar pentru genocidul din decembre
1989 si pentru represiunea din cursul Mineriadei. Astazi, este prietenul
presedintelui Klaus Iohannis.

Ceausescu.jpg

Marian Morosanu a intrat in conflict cu reprezentati ai departamentului pentru revolutionari ai
Guvernului Romaniei, institutie monopolizata practic de fosti miltieni si fosti securisti, care au
jucat diferite roluri in reprimarea demonstrantilor din 21 decembrie 1989 si, ulterior, in executarea
fara mila a celor care protestau in prima parte a anului 1990 impotriva regimului Ion Iliescu. S-a
dus pe buna dreptate la Guvern, pentru a cere socoteala si explicatii referitor la nominalizarea
unor personaje sinistre in functii cheie in departamentul destinat revolutionarilor, de pe urma
carora castiga o mare influenta si sume banesti extrem de consistente. A fost dat afara si aruncat
in strada ca o zdreanta.
si, astfel, Morosanu, zis Ceausescu, a devenit unul dintre cei mai aprigi contestatari in strada a
Guvernarii PSD plus ALDE. Practic, Guvernul si-a facut un dusman, fara sa castge nimic in
schimb. Morosanu, zis Ceausescu, a devenit unul dintre cei mai activi si violenti agenti #Rezist.
Are loc o rafuiala non stop. El, Morosanu, zis Ceausescu, il haituieste pe Valer Dorneanu,
membru al Curtii Constitutionale, ii picheteaza casa lui Florin Iordache, seful Comisiei juridice din
Parlamentul Romaniei si fost ministru al Justitiei, ii picteaza mizerii pe gardul resedintei lui
Niculae Badalu, viceprim-ministru in Guvernul Dancila si ii alearga pe strazi pe multi dintre
reprezentantii de marca ai aliantei la guvernare.
Nici politia nu se lasa. Nu trece saptamana si Morosanu, zis Ceausescu, primeste acasa amenzi.
La inceputul acestui an, au fost patru dintr-o lovitura. Pentru incalcarea legilor statului sub forma
unor contraventii, pentru ca nu i s-a facut vreun dosar penal, la inceputul acestui an a primit patru
procese verbale si are de platit scurt 1600 de lei. in acelasi timp, politistii l-au informat ca vor mai
sosi in aceste zile inca doua amenzi, pentru faptul ca a utilizat celebra inscriptie „M... PSD”.
Este un razboi care pare ca nu se mai termina. Ma intreb, oare ce nevoie a avut Guvernul PSD
sa-si mai faca un dusman? Un dusman aproape intangibil. Pentru ca nimeni nu poate contesta
nici statutul sau de revolutionar, nici statutul de victima a unei Mineriade, un om care a suferit
represalii crunte pentru atitudinea sa civica.
Singurul care cred ca se bucura, este personajul din imagine. Klaus Iohannis, care profita de pe
urma prostiei unui Guvern si a suferintelor unui erou. Amin!
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