Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!...
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Καλύτερο Αξιολόγηση

"Κάνουμε ό,τι μπορούμε..."
"Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, φέτος, για πρώτη φορά, μπήκαν στην φυλακή για χρέη;"
"Πόσες περιουσίες δημεύτηκαν;"
Δήλωσε ανερυθρίαστα το γνωστό απόβρασμα, ο εκτελών χρέη υπουργού Οικονομικών.
Και βέβαια δεν φοβήθηκε την οργή και την διαμαρτυρία τού απέναντί του, γιατί σε κείνη την θέση βρισκότανε ένα άλλο απόβρασμα, της δημοσιογραφίας αυτή την φορά!
ΑΥΤΟ, αυτοί θεωρούν επιτυχία!
Αυτό θεωρούν δουλειά τους!
Πόσον κόσμο θα στείλουν στην φυλακή!
Και πόσες περιουσίες θα κατάσχουν!
Όχι πώς θα αναστήσουν την οικονομία...
Όχι πώς θα βοηθήσουν τους πολίτες να ανταπεξέλθουν στα βαριά χρέη που οι ίδιοι τους έχουν βυθίσει με κατοχικούς νόμους και φόρους...
Όχι πώς θα δημιουργήσουν απασχόληση για τα εκατομμύρια των ανέργων...
Όχι πώς θα κρατήσουν τους νέους επιστήμονες στην χώρα, για να γίνει απόσβεση του κόστους που χρειάστηκε ώστε αυτοί να γίνουν επιστήμονες...
Όχι πώς θα σταματήσουν την προκλητική σπατάλη στο Δημόσιο, που προκαλούν οι ίδιοι...
Αλλά πώς θα φυλακίσουν κόσμο!
Πώς θα εξουθενώσουν την κοινωνία!
Πώς θα βάλουν στο χέρι το "έχει" του λαού!

Άθλιοι άνθρωποι, ρετάλια του ανθρώπινου γένους, που δεν σκέφτονται ότι με την οργή και το μίσος που συσσωρεύουν στον κόσμο, θα βρεθούν οι ίδιοι εκεί που προετοίμασαν για τον λαό! Θα παρακαλάνε μάλιστα για μιά θέση στην ζεστή και
ασφαλή αγκαλιά των φυλακών, παρά να παραμείνουν ελεύθεροι και δαχτυλοδειχτούμενοι...
Αψηφούν την πραγματικότητα, ότι μαζί με τα δεινά που απεργάζονται για τον ελληνικό λαό, σφυρηλατούν συγχρόνως και το δικό τους δυσοίωνο μέλλον.
Ελπίζουν ίσως σε κάποιο "ελικόπτερο"...
Που όμως δεν θα πετάξει, γιατί δεν θα υπάρχουν λεφτά για καύσιμα!
Και για... πέταμα...
Υ.Γ. Το blog, όπως πάντα, κάνει προβλέψεις, όχι ευχές!
Οι μόνες ευχές που κάνει είναι να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός, και να γίνει το θέλημά του...
Πηγή Ουδέν Σχόλιον
Πηγή
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