Χρυσή αυγή - σιδερένιο σούρουπο
Συντάχθηκε απο τον/την Θοδωρος Γαλανοπουλος
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2013 17:20 -

Κοιτάξτε, μη γελιόμαστε, εδώ και καιρό η ΝΔ έψαχνε να βρει τρόπο πως θα πάρει πίσω
τους ψήφους της από τη Χρυσή αυγή.

Για να μην πω ότι στην αρχή η τραμπουκοειδής συμπεριφορά της έκανε τη δουλειά αρκετών
κυβερνήσεων.

Λίγο πολύ θέλανε εκείνοι να κάνουνε τις βρομοδουλειές που δεν ήθελαν να χρεωθούν οι
ίδιοι.

Να χτυπάνε τίποτε ακροαριστερούς, να διώχνουν μετανάστες από τις γειτονιές, και γενικά
καλή φαινότανε μια ακραία ομάδα, με μακρινές συγγένειες από τη δική μας.

Όμως στο δρόμο αλλάξανε τα πράγματα, η ομάδα γιγαντώθηκε και τρόμαξε τους πάντες.
Βουλευτές ( ο θεός να τους κάνει, που δεν μπορούσαν να ανοίξουν το στόμα τους και
έδειχναν μόνο τις γροθιές τους.) που δεν υπολόγιζαν καμιά δημοκρατική συμπεριφορά μέσα
στη βουλή, περίστροφα, κατεβάσματα θεατρικών παραστάσεων, μέχρι και δολοφονίες.

Ε, να η ευκαιρία να τη διαλύσουμε και δεν θέλανε και πολύ.

Με ανύπαρκτη ιδεολογία ο καθένας τρέχει να σώσει το τομάρι του.
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Και ποιος να βγει να φωνάξει από όλους αυτούς τους Έλληνες που ψήφισαν νεοναζί για να
εκδικηθούν το σύστημα, αλλά φανερά ντρέπονται να βγουν και να το υποστηρίξουν;

Είχαν στρατολογημένους 500-1000 και αυτούς πηγαίνανε από εδώ και από εκεί.

Και το Μελιγαλά και σε όλες τις φασαρίες μέσα.

Κάτι ανάμεσα σε χούλιγκαν και μπράβους της νύχτας, που όχι δεν είχαν καμιά αναστολή,
αλλά και καμιά ιδέα τι σημαίνει να χαιρετάς φασιστικά, και να φτύνεις τα κόκαλα του
παππού σου που έπεσε πολεμώντας κάτι τέτοιους τυράννους.

Όμως τη στιγμή που είναι στην Ελλάδα η Τρόικα και ζητάει ομαδικές απολύσεις, μήπως
είναι ένα ωραίο σόου όλο αυτό για να καλύψουμε πάλι το ξετίναγμα που θα μας κάνουν για
μια φορά ακόμα οι δανειστές μας;

Για όποιο λόγο και να έγινε θέλω να δω πραγματικά αποτελέσματα, γιατί αν μετά από
κανα-δυο μήνες μου ξαναγυρίσουν σαν ήρωες και πανηγυρίζουν στο Σύνταγμα, και πάνε και
για δήμαρχο της Αθήνας αυτόν τον κλαρινογαμπρό τον Κασιδιάρη, τότε θα γυρίσουν και θα
τους ρίξουν περισσότερες μούντζες οι ψηφοφόροι και θα έχουν δίκιο.

Ξεκινήσατε, για τους όποιους λόγους, μια καλή δουλειά.

Τελειώστε την.
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