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Tot circul ipocrit, mincinos, manipulator, neconstitutional a fost demontat
pas cu pas, argument cu argument, dovada cu dovada de magistrala echipa a lui
Trump.
Timp de o saptamana am urmarit zilnic pozitiile acuzarii fostului presedinte
american si contraargumentele apararii acestuia. O lupta dusa intre logica
manipularii dovezilor, a calomnierii, a denaturarii si scoaterii din context
a declaratiilor, a montajului ticalos – asta este cuvantul! – de imagine, de
sunet si de context, a recursului la jalnica manipulare psihologica, pe de o
parte si logica juridica impecabila, bazata pe o magistrala argumentatie
legala si constitutionala, care a culminat cu demontarea, dovada cu dovada, a
asa-ziselor acuzatii de incitare la insurectie, aduse de avocatii
democratilor, pe de alta parte. Fiecare declaratie, fiecare “dovada” audiovideo, fiecare argument “juridic” au fost efectiv desfiintate, punct cu
punct, articol de lege cu articol de lege, precedent cu precedent si repuse
in contextul real, obiectiv, din care ele au fost scoase de catre avocatii
democrati si scenarizate convenabil si calomnios de catre acestia. Daca asa
ceva s-ar fi intamplat intr-o sala de judecata reala, avocatii democratilor
ar fi avut probleme majore cu Justitia americana pentru instrumentarea de
marturii mincinoase si manipularea dispozitivului probator. Dar, Senatul SUA
suporta orice, desigur!
Donald Trump a fost asadar “achitat” cu 57 de voturi “pentru” suspendare si
43 de voturi “contra suspendarii! Exact scorul pe care l-am anticipat cu
cateva zile in urma intr-o postare aici, pe wall. Pentru cei care nu stiu,
subiniez faptul ca, pentru ca fostul presedinte american sa fi fost suspendat
(din functia pe care oricum nu o mai detinea…!) ar fi fost necesare 67 de
voturi “pentru”(2/3 din numarul senatorilor americani).
S-a pus punct si acestui ultim – speram! – act de ipocrizie si calomnie
instrumentat ideologic, tipic Centralei revolutionare a Stangii Americane,

care in ultimii 5 ani a pus in opera scandal dupa scandal. Toate incercarile
de atac la adresa ordinii constitutionale au fost, insa, dizolvate de
Justitie, pana la urma. Aceste balciuri politicianiste extrem de periculoase,
de costisitoare pentru cetateanul platitor de taxe si impozite si de toxice
pentru statul de drept si pentru republica americana, au culminat apoteotic
cu tentativa de lovitura de stat in forma insurectionala, continuata timp de
6 luni (!), inflamata de Partidul Democrat si pusa in pratica devastarii si a
demantelarii SUA, de catre BLM si ANTIFA. Iar bomboana pe coliva viitorului
Partid Democrat a fost proaspat consumata de butaforia calomnioasa si
manipulatoare a “suspendarii” din functia de Presedinte a fostului Presedinte
al SUA. Un ultim cui batut in cosciugul credibilitatii partidului neomarxist
american si al presedintelui sau proaspat, sa zicem, ales.
Sic transit gloria democratica factio!

