Scris de newsreporter pe 20 Mai 2020, 12:23

VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul
60: Azi ma adresez Presedintelui Klaus Iohannis
In acest episod, Dana Budeanu i se adreseaza Presedintelui Klaus Iohannis,
dupa ce seful statului a avertizat ca exista riscul revenirii la starea de urgenta,
relateaza stiripesurse.ro.
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„De data asta in Verdict nu ma voi adresa personajului Hoha, ci Presedintelui Romaniei care a
iesit ieri si ne-a amenintat din nou. in niste Verdicte trecute am facut referire la unele discursuri
ale Presedintelui Romaniei, le-am numit penibile, proaste, ma rog, facute pe genunchi, probabil
cel care scrie aceste discursuri este un mediocru care nu stie realmente felul in care un
Presedinte ar trebui sa se adreseze unei natii aflate in aceasta stare in care ne aflam de doua
luni de zile.
Ieri a latrat niste amenintari. Prima parte a discursului a fost bazata pe doua latraturi. Una ca
daca nu sta cuminti ca niste sclavi el poate sa dea din nou stare de urgenta. Dupa aia, ca prin
efortul comun, o aberatie de genul asta, am reusit sa trecem aceste doua luni. Dupa care
discursul s-a terminat cu obsesia PSD, PSD, PSD, PSD, PSD. Asta a fost discursul Presedintelui.
Doresc sa feliez discursul Presedintelui Romaniei luand, pe rand, asa cum ma pricep eu, ideile si
mesajele transmise catre tara.
Ati iesit si ati spus o enormitate si anume ca daca noi nu sa stam cuminti ca niste sclavi in
continuare, o sa creasca numarul victimelor si spitalele vor fi suprasolicitate si atunci o sa dati

aceasta stare de urgenta din nou. Nu stiu daca sunteti informat, probabil dl Orban face pipi pe
institutia prezidentiala si nu va informeaza ca spitalele sunt goale. Dvs. Presedintele Romaniei
stiti ca spitalele din Romania sunt goale? Ar putea macar dl Flutur sa va informeze, daca Tataru
doarme in ghete. Toate spitalele sunt goale, bolnavii cronici de alte boli nu sunt internati in spitale
pentru ca asa a ordonat Guvernul. Spitalele zac goale. Cu cine sa se umple spitalele? De ce
induceti panica in randul populatiei? Cum justificati tupeul pe care il aveti de a cere populatiei
Romaniei de a sta cuminti in casute in continuare, sau sa respecte nu-stiu-ce dreacu' de masuri,
sau sa o arda sclavagesc in continuare pentru ca altfel o sa dati starea de urgenta?”
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