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04/02/12 - La meva opinió sobre el casino de Newt Gingrich
Mireu, sóc Català.
Estic orgullós de guanyar-me el pa amb el meu esforç, i aplico la intel·ligència, el
seny, per a millor el món on som.
Estic orgullós de que el Barça de Laporta lluís UNICEF a la samarreta, i m'horroritza
que rossell hagi tacat la samarreta amb el nom d'una dictadura com és qatar.
Som Catalans.
Ens volem sentir orgullosos del que fem, del nostre país.
I el casino del sr. Newst Gingrich, per molt que hagi de suposar molts llocs de feina,
també suposarà molta misèria per a molta gent.
Em refereixo a les dones que faran de prostitutes a dins. Em refereixo als babaus
que ho perdran tot dins el casino.
Comprenc que hi ha gent desesperada per tenir una feina, però aquesta no és la
manera.
Si una persona necessita diners mai no li recomanaria la solució fàcil que
l'enfonsarà: que vengui drogues.
Li recomanaria que estudiï i se sacrifiqui. Cal estar cinc anys treballant a un bar per
pocs diners mentre es treu una carrera (amb futur)?. Doncs fes-ho. És el que et
permetrà ser una persona de profit i tenir sempre present el que t'ha costat
aconseguir-ho.
Tots heu sentit la frase "el que passa a les Vegas es queda a les Vegas" i sabeu
que als deserts annexes hi ha molts cadàvers de gent que feia trampes i
probablement persones innocents assassinades per les màfies d'allà.
Jo no vull que Catalunya sigui un país més. M'agradaria que Catalunya fos un país
únic al món, d'acord amb la nostra personalitat.
Que quan al món es parlés de Catalunya hom tingués clar que som: uns pencaires,
els del seny i la rauxa, honestos.
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Un estel per a la humanitat, una guia, un exemple d'amor per la Llibertat i de
Valentia, com vam ser en la heroica resistència el 1714, o durant la guerra civil
espanyola quan tots els feixistes del món ens bombardejaven i provaven les
màquines de matar i l'estratègia de crear el terror entre la població civil, que
emprarien a la segona guerra mundial.
El camí fàcil sempre té un car peatge. Us proposo un model de país en que siguem
rics fent el bé, igual que el Barça guanyava totes les copes jugant bonic i amb un
joc esportiu, sense marranades.
Aquesta és la Catalunya que vull. I per això la vull Independent. I per això dic NO al
casino!.
És el mateix motiu pel que he rebutjat treballar per a companyies d'apostes i de
casinos per Internet tot i que m'oferien un 150% del meu sou. No vull col·laborar a
fer un món pitjor.
Recomano la lectura dels articles:
ara plana 19 ? Piti Espanyol ? Opinió
ara plana 19 ? Núria FerragutCasas ? La fitxa d'or de Newt Gingrich
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Traduir a l'Anglès. Translate to English
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