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Předseda KSČM Vojtěch Filip | FOTO: ČTK

Šéf komunistů, soudruh agent Falmer, civilním jménem

Vojtěch Filip, se cítí na koni. V posledních dnech to dává více

než jasně najevo. Nejprve křičel na moderátorku Světlanu

Witowskou v živém vysílání, protože mu hanila Číňany.

Následně na Twitteru srovnal utrpení duchovních za

komunismu s utrpením členů KSČM. Drzý Filip.

„Církev podle kardinála Duky jsou občané této země, kteří

pracovali a snášeli perzekuce a ne nenažraní preláti. Členové

KSČM jsou rovněž občané této země, kteří pracovali a snášeli

perzekuce, a proto by ani pan kardinál Duka neměl svými

výroky tyto občany urážet,“ uvedl šéf komunistů.

Jde o jedno z vyjádření, které vypustil v rámci obrovského

triumfu komunistů. I přes klesající volební výsledky jsou nyní

na svém vrcholu od revoluce. Jsou součástí vlády a diktují
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premiérovi, svému bývalému soudruhovi, co má dělat. Tu

přihrát miliony sodruhovi Vodičkovi, tu okrást církve. Co bude

příště? Lágry?

Vojtěch Filip může dělat ramena, jak chce. Dočká se stejné

reakce jako v televizi. Lidé se mu budou smát. Komunisté totiž

zaslouží jen dvě věci. Výsměch, nebo potrestat za své zločiny

spáchané na občanech této země v letech 1948 až 1989.

Republika se s vraždami, mučením, okradením národa,

likvidací elity atd. bohužel vyrovnala nedostatečně.
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