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A fost nevoie sa moara oameni, domnule
Iohannis?
La citeva ore dupa tragedia de la spitalul din Piatra Neamt, televiziunile au
difuzat o imagine care m-a cutremurat: Klaus Iohannis, tinind-o de mina pe
ravasitoarea Carmen, intra triumfal in Biserica Evanghelica din Sibiu! Il
durea in paispe ca toata tara era coplesita de moartea celor 10 oameni aflati pe
aparate intr-un salon ATI, care au fost carbonizati de vii.
Potrivit procedurilor anuntate chiar de catre Iohannis, Sibiul trebuia sa intre in carantina inca de
saptamina trecuta, avind in vedere rata infectarilor cu noul coronavirus. Numai ca „autoritatile”
slugarnice au aminat carantinarea Sibiului pentru luni dimineata, la ora 8, astfel incit S
„ ultanul
” sanu rateze acest weekend alaturi de sotie!
Nici cind a auzit de tragedia de la Piatra Neamt, n-a simtit nevoia sa cheme alaiul cu care
plecase si sa se intoarca la Palat pentru a da un semnal ca ii pasa de ce vazuse la televizor. Dar,
NU! Dupa ce a vazut reportajele dramatice, Iohannis a dormit linistit in patul conjugal si a crezut
ca si-a facut datoria daca a doua zi, cind mortii erau scosi in saci de plastic de la morga
neincapatoare, el si Carmen s-au trezit, au luat micul dejun si s-au dus la biserica, unde s-au
rugat pentru sufletele celor carbonizati.Parca n-ar fi fost Presedintele Romaniei, ci pastorul
Bisericii Evanghelice!
in aceste imprejurari sinistre, nu ai cum sa nu-ti amintesti de vorbele acelea nesabuite pe care
Klaus Iohannis le-a rostit in 4 noiembrie 2015, dupa tragedia de la Colectiv: i„n 30 octombrie, a
avut loc tragedia de la Clubul Colectiv. Oamenii, care initial au fost doar indignati, au
devenit revoltati…
Oamenii au asteptat ca cineva sa-si asume raspunderea sa apara in clasa
politica romaneasca acea responsabilizare politica… in fine,
tarziu, foarte tarziu, Guvernul a
demisionat.A FOST NEVOIE SA MOARA OAMENI CA ACEASTA DEMISIE SA SE PRODUCA
. Daca s-ar fi respectat si daca s-ar fi impus respectarea normelor si a legilor, niciunul nu
ar fi trebuit sa moara”.
Acum, cind s-a produs aceasta tragedie de la Piatra Neamt, la conducerea Executivului este „
Guvernul Meu”, insa Iohannis nu mai cere demisia nimanui si, fac pariu cu oricine, la prima
conferinta de presa de la Cotroceni, fara sa clipeasca, va arunca vina pe
PeeSeeDee, nu pe Ludovic Orban, nici pe Nelu Tataru, caci ei sint capi de liste
pentru PNL la alegerile de peste doua saptamini!

Acesta este Klaus Iohannis, un personaj fara strop de empatie cu suferinta cuiva, dispus sa
participe la vinzarea de copii pentru citiva firfirei, sa scoata oamenii din case pentru a le lua el cu
acte false, sa ia de la stat zeci de imobile si terenuri pentru a le da FDGR-ului sau in numele
organizatiei naziste GEG, sa cheltuiasca sume imense (masini, ofiteri SPP, salvari) in fiecare
sfirsit de saptamina pentru a dormi doua-trei nopti alaturi de sotia sa, desi poporul i-a pus la
dispozitie un Palat de citeva milioane de euro in Bucuresti.
Lumea l-a iertat, lumea l-a votat de doua ori si acum se va duce iarasi la vot pentru a-i face
Romaniei”, nu da nici in fata mortii
hatirul de a avea si „Parlamentul Meu”. Iar el,Sultanul
„
ingrozitoare a celor zece carbonizati de la spitalul din Piatra Neamt un semn ca ii
pasa cu adevarat de ce se petrece sub regimul pe care-l conduce.
Sustinatorii sai ne vor intreba: S
„ i ce era sa faca, sa stinga Presedintele focul din salonul ATI?
”
Nu, indobitocitilor, nu sa stinga focul din salon, ci pe acela din sufletele rudelor celor arsi, care nu
inteleg cum a fost posibila aceasta tragedie, in care zece oameni s-au dus la un spital de stat
pentru a se vindeca si s-au trezit cu focul peste ei! Iar Seful acestui Stat este chiar Iohannis!
Macar de ochii lumii, Klaus Iohannis trebuia sa faca acest gest de a veni la Bucuresti in secunda
in care a aflat de tragedie sau chiar sa plece acolo, la Piatra Neamt, si sa dea de pamint cu cei
vinovati, sa ceara imediat demisia lui Nelu Tataru si chiar a lui Ludovic Orban, asa cum a facut in
2015. Sa stea acolo, sa vada cu ochii lui cit de bine a fost gestionata criza Coronavirus de catre „
Eu si Guvernul”, asa cum s-a laudat mereu, la fiecare conferinta de presa!
Multi poate nu-si mai amintesc cum si-a incheiat Klaus Iohannis declaratia din 4 noiembrie 2015,
dupa tragedia de la Colectiv. S-o revedem si sa meditam: D
„ aca e sa fim cinstiti, noi stim
aceste lucruri. Doar ca unii care au guvernat au preferat sa le amine sau sa le ignore.
Sper ca urmatorii guvernanti nu vor repeta aceasta greseala”.
Din pacate, „urmatorii guvernanti”, care sint acum chiar ai lui Iohannis, au repetat greseala.
Numai ca ei nu vor plati, ci doar vor fi mingiiati pe crestet: S
„ tati cu tata, ca tata v-aduce voua /
lapte, brinza, carne, oua” si, desigur, butoanele Puterii! Acusi, pe 6 decembrie.
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