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Baieti, pasul inainte!
Odata cu instalarea la Palatul Victoria a noului Guvern, incep sa curga
informatii privind legaturile suspect de stranse dintre unii noi demnitari si
serviciile secrete. si, din nou, spatiul virtual este incarcat cu stiri alarmante.
Conduce sau nu Securitatea, in sens generic, statul roman? Iata o intrebare la
care eu unul am raspuns de mult. Afirmativ. si, in aceste conditii, ii invit pe
baietii cu ochi albastri sa-si scoata masca. Pur si simplu.
si sa faca un pas inainte. stim demult ca serviciile secrete, care intr-un fel sau altul, modernizate
fiind, mostenesc vechea Securitate, s-au insurubat tot mai profund in structurile civile ale statului.
Substituindu-se celor alesi de catre cetateni sau celor desemnati de cei alesi. Fara nicio indoiala,
baietii cu ochi albastri, dupa spaima teribila prin care au trecut in 1989 si in prima parte a anului
1990, fiind tradati de mai marii lor si pusi la zid de catre opinia publica, isi iau revansa. Din plin.
Pentru ca niciodata sa nu mai fie prinsi cu garda jos. Acest instinct de autoconservare i-a
determinat sa acapareze, rand pe rand, toate instrumentele prin care statul este condus si, in
primul rand, cele trei puteri fundamentale ale statului, legislativa, executiva si judecatoreasca,
precum si a patra putere, care este presa.
Este o realitate. De mai mult timp, institutiile de forta, despre care eu spun ca s-au constituit in
stat subteran, conduc Romania. Daca asa stau lucrurile – si asa stau – atunci cred ca este timpul
sa o faca la vedere. Sa iasa in fata. Sa isi asume in nume propriu – si nu in numele unor acoperiti
sau a unor drone – succesul sau esecul statului roman. Asa e drept. Daca vor avea succes, vor fi
rasplatiti. Vor ramane sudati pentru mult timp de acum inainte in mod oficial la parghiile de
comanda ale statului. Daca nu, atunci sa-si asume esecul. si nu in sistem de rotativa. Sau
morisca la guvernare!
P.S.: in editorialul de maine, voi face o noua demonstratie si voi produce noi dovezi legate de
caracatita Raed Arafat. Cum si-a intins acesta tentaculele in presa si in ONG-uri, care, contra
cost, au primit misiunea sa-i execute pe adversarii sai. Va fi palpitant!
ADRESA: http://crct.ro/nyMb

