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Prijala by som predstavu, že všetko je naopak a tie Vaše bilboardy sú fingovanou
demonštráciou silných osobností a nie vlastizradcov. Asi ako keď v Rudom práve za
totáča blahoželali k narodeninám na fotke Václavovi Havlovi pod iným menom a
poznali ho na nej a rozumeli paradoxom len priatelia.
Ale teraz trochu vážnejšie. Myslím, že si na mňa spomeniete z doby, keď som
osobne pred necelými 10 rokmi obehala všetky Vaše bašty svojimi listami s razítkami
z podateľní na Generálnej prokuratúre, v parlamente i vo Výbore na obranu a
bezpečnosť, i vo Vašom úrade predsedu vlády.
Neboli ste schopní odpovedať ani slovom na objektívne existujúce hrozby ľuďom
žijúcim v tejto krajine( prezident Macron už neskôr hovoril o nutnosti obranných
satelitov v priamom prenose), ktoré som pomenovala asi prvá v tejto krajine písomne
a nahlas na najvyšších zodpovedných miestach. Nedokázali ste v zdravotníctve
naštartovať kardiálnu zmenu v pohľade na pomenovanie problému objektívnej
diagnostiky aj vyvolávaných chorôb s následkami na našich životoch. Ani riadkom ste
nereagovali na faktické obete zamlčovania tichého zabijaka i v telekomunikačných
sieťach a satelitoch.
Prosím Vás, zatiaľ nemáte žiadne právo nazývať ľudí vlastizradcami. Čo ste pre
bezpečnosť tejto krajiny nad našimi
hlavami urobili počas svojho mandátu Vy ? Kým ma nepresvedčíte na papieri ktorý
svedčí o tom, že ste konali pre dobro tejto krajiny, ste v mojich očiach vlastizradcom
Vy.
Ak neprestanete kamuflovať fakty, prídem na ulicu s transparentom o nich ja. Zatiaľ
dávam na vedomie kus svojej pamäti len do parlamentu a prezidentke, ktorá má
nielen bezpečnostné kompetencie, ale aj zodpovednosť, ktorú ste Vy zahodili za
hlavu. To je jediný dôvod, prečo sa bijete o nadobudnutie svojho mandátu znova.
Ženie Vás strach zo zodpovednosti i z utajovania týchto skutočností. Zdá sa mi, že
tu všetko nie je naopak.

Slušnosť mi Vás káže i na záver pozdraviť.
Sylvia Frankovská

