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„Tradatori”, „slugi”, „infiltrati”: Cum i-a confiscat
Dragnea lui Iohannis discursul
Prima aparitie televizata a lui Liviu Dragnea, aseara, la Realitatea TV, nu a
facut decit sa confirme stralucit imaginea care i se contura inca din ziua
liberarii si despre care am scris inca de atunci: aceea a unui personaj scos de
la racoare doar pentru a-si ataca fostul partid si a face jocurile regimului
Iohannis.
„PSD nu mai este partid. PSD-ul nu e condus. Este in buzunarele SRI-ului. N-ati
vazut ca li se da voie sa vorbeasca doar la meteo?”.
”Din pacate, nu exista Opozitie, PSD a devenit un partid de opereta condus de
oameni lasi. Toti sunt. Praf. Un partid fara personalitate. Ma doare sufletul de
tara, nu de PSD”.
Cam asta declama Dragnea, in iulie, din poarta inchisorii proaspat parasite.
Nu altceva a spus aseara, doar mai pe indelete.
”- De cateva luni, toti asista la acest circ in care sunt implicate PNL, USR PLUS si
PSD. Diferenta intre PSD si ceilalti este ca PSD striga la ambasade ca daca ne
alegeti pe noi, noi va dam si mai multi decat va dau astia.
– La ora asta nu au lasat niciun partid in care sa nu se infiltreze. Cel mai mult
este infiltrat PSD. Cu o exceptie: Gabi Firea. E infiltrata si conducerea. si este
infiltrata aproximativ 70, 80% din conducerea liderilor judeteni.
– PSD, un partid de tradatori. Iohannis are ”cheita”, sigura care nu e bagata in
jocuri e Gabi Firea.
– PSD este predat total la Iohannis de catre actuala conducere. PSD este
complice prin actiunile conducerii la jaful national care se intampla in Romania
de doi ani. PSD este complice la viata din ce in ce mai rea pe care o au romanii.
Baza de partid este aproape rupta de conducerea PSD.
– Va spun asta din scrisorile pe care le-am primit in inchisoare. Problema este ca
ei si spun ca stau deoparte pentru a creste nefacand nimic. Pana cresc ei fara
sa faca nimic, se duce tara in cap.
– Problema este cu tradatorii de la noi. Cei din PSD au avut o perioada in care li sa dat voie sa vorbeasca doar despre meteo la tv. Acum, din cand in cand, mai
spune Ciolacu cateva ceva despre Iohannis. Nu stiu daca mai spune si Paul

Stanescu.
– Gabi Firea nu e bagata in jocurile astea. Fiecare are planurile lui crezand ca se
intampla ce-si doresc. Nu se intampla! Iohannis are toate partidele la remorca.
Are Parlamentul, are Guvernul Romaniei, conduce serviciile”.
Concurenta mare, nu gluma, intre Dragnea si Iohannis pe tema cine desfiinteaza mai
zdravan PSD.
Se mai ocupa fostul pesedist, temeinic, de alta ”simpatie” a presedintelui: Florian Coldea.
”Apropo, nu sunt suparat pe niciun judecator dintre cei care m-au condamnat.
Ma gandeam cum as fi reactionat si eu daca eram in locul lor si eram supus la
acele presiuni uriase. Problema este aceasta structura oculta, nenorocita, care
a fost condusa de Florian Coldea pana l-au demis si care azi a fost preluata si
este condusa de Lucian Pahontu, in numele lui Iohannis.
Iohannis da ordinele. Eu va spun care sunt toate informatiile mele. Sursele mele
sunt discutiile pe care le-am avut de-a lungul anilor cu Florian Coldea, cu
George Maior, cu Vasile Dincu, cu Sebastian Ghita… Am auzit cu urechile mele
discutii intre Coldea si Maior cand vorbeau cu procurorii. Mai mult Coldea,
pentru ca George, imi pare rau s-o spun, dar pe de la 10:00, 11:00 devenea
prieten cu paharul si era blue level. La masa cu statul paralel sta toata lumea.
stiti de ce? Pentru ca sunt infiltrati peste tot. Am participat la discutiile lor cu
procurorii. Daaa!”.
in trei sferturi de interviu, Dragnea ii executa adversarii lui Iohannis, PSD si Coldea-USR.
in al patrulea sfert, ne informeaza ca Iohannis e omul cancelariilor occidentale, carora le
inchina tara cu resurse cu tot.
Adica exact mesajul pe care Iohannis isi doreste cel mai tare sa-l livreze Occidentului.
Acum, prin gura lui Liviu Dragnea.
in fine, mai anunta fostul presedinte ca i s-a facut partid, Alianta Pentru Patrie.
Ce mai scriam in iulie:
”Liviu Dragnea va reveni in politica, dar nu in PSD.
Liviu Dragnea va declansa atacuri pe banda la cei din fostul sau partid, care ”l-au
vindut” si ”s-au predat SRI”.
Liviu Dragnea va absorbi cit mai multi nemultumiti din PSD, conturind impresia
de disolutie a partidului.
in actiunea lui, va fi ajutat chiar de liderii PSD, care vor fi obligati de atacuri sa
se disocieze din ce in ce mai taios de el, numai ca asta ii va plasa in aceeasi
tabara cu actuala putere, care si-a facut din Dragnea un simbol al raului; nu e
clar, insa, cum vor percepe sustinatorii traditionali ai PSD o asemenea
distantare. S-ar putea ca ei sa aleaga partea ”acuzatului”.”
Iata ca se confirma, pas cu pas.
Deocamdata, partidul lui Dragnea&Codrin stefanescu nu apare pe lista oficiala a
tribunalului Bucuresti, ceea ce inseamna ori ca nu e, de fapt, legalizat, ori ca pesedistul a
blufat, ori ca are alt nume, in acest stadiu.

Dar e sigur ca, mai devreme sau mai tirziu, Dragnea va avea partid.
si ca va continua furibund rafuiala cu fostii camarazi din PSD, in beneficiul Cotrocenilor.
Nu ca nu ar fi o mare doza de adevar in spusele sale.
Dar sa te dezici atit de violent si indignat de cei alaturi de care ai stat amar de ani, sa insiri
fapte reprobabile ale unora alaturi de care ai chefuit si sa ai, ca mare patriot, cunostinta ca
un mare aparator al tarii, SRI,e condus de un alcoolic, dar sa taci ani de zile, e mare lucru,
ce sa spunem.
”Revelatiile”
si”indignarile”
, chiar patriotismul lui Dragnea, vin prea tirziu si sub forma
lacrimilor de crocodil.
Statul-paralel si-a lansat oficial aseara la apa un nou soldat disciplinat, care va face totul
pentru a-si mentine starea de libertate. Foarte provizorie stare.
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