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Dlaczego Tusk ma szaleństwo w oczach?
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Polityka
Wygląda na to, że wzrasta panika w szeregach Platformy Obywatelskiej. Jak
informuje "Fakt", powołując się na wypowiedzi współpracowników premiera, Tusk
coraz częściej zdradza przejawy zdenerwowania doniesieniami medialnymi o
kolejnych aferach.
Współpracownicy premiera mówią: Tusk szaleje! Ma w
oczach panikę! Przyznają to nieoficjalnie po tym, jak w
ciągu jednego tylko dnia, w czwartek, byli wzywani po
dwa razy wzywani na narady do Kancelarii Premiera.
Ponoć szef rządu wpadł już w taką huśtawkę nastrojów,
że miota się między skrajnymi rozwiązaniami: iść ostro
do przodu a może zrezygnować. – Decyzje szefa są już
nie do przewidzenia – mówią nam zaufani z bliskiego
otoczenia Donalda Tuska.
Wprawdzie nie pierwszy już raz ludzie premiera mówią,
że „jest wściekły”, ale tym razem ciągnąca się już drugi
miesiąc afera wokół Amber Gold jest naprawdę
poważna. W grę wchodzi oszustwo na wielką skalę, być
może nawet korupcja. W skandal uwikłał się syn Donalda
Tuska – Michał Tusk, a prezes gdańskiego sądu Ryszard
Milewski właśnie dał dowód, że najwyraźniej jest bezwolny wobec ludzi szefa rządu. Tylko
w czwartek do kancelarii w Alejach Ujazdowskich ministrowie przyjeżdżali dwa razy.
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- Każdego dnia coś. Jak się uciszyło z notatką ABW, bo nie została odtajniona, to wyszła
prowokacja na sędziego. Ilość zaskakujących mimo wszystko newsów ws. Amber Gold,
ABW itp. jest już na tyle porażająca, że wszyscy zaczęli się już gubić, jak mają reagować
– mówią gazecie ludzie związani z rządem.
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i wszytko to mówią FAKTOWI zaufani ludzie z bliskiego otoczenia Donalda Tuska :)
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Ale przecież już w minionej kadencji pani Nelly Rokita mówiła, że Tusk ma szaleństwo w
oczach. Nihil novi.
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Jeśli to prawda, to szkoda faceta. Miał szansę być Premierem Polski, a tak - wystawił ś.p.
Prezydenta RP Lecha KAczyńskiego Putinowi, zdradził naród Polski swą uległością wobec
Rosji i Niemiec, doprowadził do upadaku polski przemysł, gospodarkę, finanse, rolnictwo, utracił
szansę na rozwój znaczenia Polski w Europie i świecie, rozbroił armię polską, zwiększył
korpucję (odwołanie szefa CBA, uczciwego wobec Premiera i Rządu RP). Długo by wymieniać.
Jakkoliwek długo jeszcze pan Tusk będzie Premierem RP. przechodzi do historii jako jeden z
najgorszych, najbardziej niebezpiecznych dla żywotności Państwa Polskiego Premierów. NIech
ten człowiek, dla którego polskość to nienormalność będzie do końca swoich dni świadomy
swych win, i niech Bóg mu je wybaczy.
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Może czuje, że może stracić również gałę?
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