Godină, GAFĂ în atacul la Dragnea, taxată de Ciutacu: Criterii tâmpite! E rușinos că a
ajuns un milițian de stradă...
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Polițistul Marian Godină a publicat un mesaj, după ultimul dosar deschis de DNA
președintelui PSD, Liviu Dragnea. Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat, pentru
DCNews, mesajul devenit viral al polițistului.
[citeste si]
”Ai acces la internet și îți place să te implici în comentarii pe Facebook când te întorci
seara acasă rupt de muncă?
Înainte de a-i lua apărarea prin comentarii unei persoane "hăituite" de DNA, uită-te la
ce casă are. Uită-te la ce mașini are. Vezi pe unde se plimbă prin vacanțe. Gândeștete apoi că omul ăla a fost bugetar toată viața. Pune-i cel mai generos salariu care se
poate câștiga anual ca bugetar și înmulțește-l cu anii de când lucrează la stat. I-ar ﬁ
ajuns banii pentru căsoaia aia? Pentru vacanțe luxoase? Pentru mașini d-ălea? Îți dă cu
virgulă? Acum, uită-te la casa ta. E la fel? De fapt ce vorbesc eu de casă? Uită-te în
frigider. Ai senzația că te uiți pe redtube? Pun pariu că majoritatea spațiului e ocupat
de oale și cratițe. Pe masă ai o mușama d-aia ieftină crestată cu urme de cuțit adunate
ca niște scrilejituri ale unui soldat care își făcea AMR-ul pe vreun perete răcoros. Ai tot
zis că iei alta, dar nu prea "e" bani. Haaai, că te-am nimerit, sunt sigur. Tu de ce nu ai
bani ca ăla? Că ești mai prost? Păi cum? Tu să ﬁi prost? Păi nu ești tu ăla deșteptu'
care demască conspirații cu state paralele, binoame, străini care vor să ne vândă țara
și moșnegi care plătesc 30 de lei pe câine protestatar? Hai mai bagă un comentariu
despre statul paralel, să te vadă prietenii cât ești tu de deștept și cum desfaci tu ițele.
Dar între timp, nu uita de mușamaua aia...poate o schimbi luna asta...dacă ajunge
banu' după ce-ți schimbi pantalonii rupți în c*r de atâta muncă sau dacă îți trimit copiii
bani din "străinătățuri", că doar au plecat acolo tot din cauza legilor justiției și a
procurorilor care hăituiesc îngerași inocenți.” este mesajul polițistului Marian Godină,
viral pe Facebook, acolo unde a primit aproape 20.000 de aprecieri la această postare
și peste 5.000 de distribuiri.

”E rușinos”
Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat, pentru DCNews, în urma situației prezentate mai
sus, că ”E rușinos că a ajuns un milițian de stradă să devină analistul neamului în ceea
privește problemele politice ale țării. Îmi pare că dl Godină este un personaj mult
umﬂat. După știința mea, dincolo de faptul că polițiștii nu au voie să facă politică, cel
puțin militantă, iar Godină o face cu mare înverșunare, cred că există instanțe morale
mult mai credibile și mult mai de luat în seamă decât domnia sa. Libertatea cuvântului
nu i-o poate lua nimeni, eu nu-i contest dreptul domnului Godină de a emite păreri, pe
mine mă șochează cât de multă lume se uită în dinții dlui Godină. Că dl Godină are
păreri e limpede, libertatea cuvântului, a exprimării, a gândirii sunt statuate prin
Constituție și nu am de gând să contest prevederile Constituției.”
Când va ”pica” polițistul Godină
Victor Ciutacu a subliniat că ”Totul pe lumea asta e manipulare, dintr-o parte sau din
alta, dl Godină face parte dintr-un curent de personaje inventate și ridicate pe post de
formatori subiți de opinie care va ﬁ folosit până la un moment dat. Când nu va mai ﬁ
util sistemului care l-a ridicat și promovat și se va întoarce în anonimatul de unde a
venit, va da amenzi de circulație și va ridica permise. Sau poate domnii de la USR sau
cei care reînnoiesc clasa politică îl fac candidat pe dl Godină. Au devenit la modă tot
felul de personaje de tipul ăsta care apar de nicăieri și se duc către niciunde și care ne
trasează nouă direcții în viață, împart lumea. Mi se pare jenant.”
A calculat Godină salariul lui Iohannis, raportat la avere și vacanțe?
Cât despre condiția de ”bugetar toată viața” a lui Liviu Dragnea, președintele PSD a
recunoscut, în trecut, că a făcut afaceri. Astfel, calculul dlui Godină pică la prima
probă.
Jurnalistul Victor Ciutacu a precizat: ”Nici dl Dragnea nu a pretins vreodată că averea
și-a făcut-o din salariu. Dl Dragnea a spus, în repetate rânduri, că, până să ajungă în
funcții publice și business-ul avea să devină incompatibil cu pozițiile sale publice, a fost
un om de afaceri local de succes. Dl Godină a calculat averea dlui Iohannis, în case,
salarii? Dl Iohannis nici măcar nu a pretins că a făcut vreodată afaceri. Dragnea, cel
puțin, susține că a făcut afaceri înainte să ﬁe politician de succes. Atunci să facă și un
calcul la dl Iohannis în câți ani putea să-și cumpere domnia sa șase case și să-și permită
excursiile pe care și le permite an de an. Astea sunt niște criterii tâmpite. Eu sunt
un om care trăiește numai din salariu și nu am făcut avere, dar asta nu înseamnă că
încep să-i înjur pe ăia care au făcut avere. Dacă statul român poate demonstra
caracterul ilicit al averii dlui Dragnea, a dlui Iohannis, să o facă. Să stea să le calculeze
milițienește Godină nu e un criteriu de luat în seamă. Am pretenții mult mai mari de la
mine.”

