Mulle hakkab see asi üha enam nalja tegema, samas mõnede kommentaaride osas ilmselt ka samme
astuma, sest need kommentaarid laimavad otseselt mind. Tegin Rae FB-st ühe ekraanipildi, millest
igaüks näeb, et Laius teatab kõikidele grupiliikmetele, et Gutmanni ja Kasemaa teole viitas kunagine
vallavanem (ehk siis R.Uukkivi). Ta läheb oma oletustes päris julgeks ja teeb järeldusi, millised
kvalifitseeruvad laimuks. Meeldib mulle seegi kui Laius nimetab pärliteks väljavõtet süüdistusaktist ja
naeruvääristab prokuröri sõnakasutust. Aga jäägu see naeruvääristamine Laiuse ja prokuröri
vaheliseks asjaks. Ühes aga mehike ikka selle oma mölaloogia käigus eksib – nimelt ei pea olema
ühelgi vallaametnikul mingeid komplekse, et uurida ja puurida kõikide isikute, kes vallaga suhtlevad
taustu. Eriti ei pea keegi hakkama otsima äriühingute omanike andmeid. Ja kui veel tulla tagasi
tehtud teo juurde, siis suurem osa tegevusi leidsid aset enne kui äriühing asutati, seega ei oleks ka
parim taustauurija suutnud leida sidet. Seega Laius puhka jalga ja soovitan veelkord soojalt – korista
oma jutukestest laim.

Võta kuulda Aadit ja süvene teemasse, aga ära too sisse mingeid idiootlikke suunamuutusi

Sõna võtab ka meie tunnustatud „eetiline“ lapsevanem, kes laseb lendu sellise killu

Mul on ka sügavalt piinlik, et meie hulgas on selliseid pealiskaudseid inimesi. Ka selliste idiootlike
mõteteni saab jõuda vaid ülimalt pealiskaudne inimene, kes teemat ei jaga, aga sõna võtta tahab
alati. Eriti vahva on lugeda kuidas kahepalgeline räägib kahepalgelisusest. Samas eks ta ole ju sellel
alal ekspert. Teada me aga ei saa, et kes siis ikka jättis midagi mingist kuriteost teatamata ja kes
millest teadis ja kes mida tahtlikult varjas ja siis kui võim kaotati, siis kirgastus?? Ütlemata palju lahtisi
otsi, seega lahterdub seegi kirjatükk demagoogiaks. Pane faktid juurde ja ole hoolas, et ei libastuks
samuti laimu teele.
Ja lõpetab selle teema Laius

Vaata Agu, kui sa tead, et kellegil toonastest koalitsioonipartneritest oli selle asjaga oma seos ja isegi
roll, siis jällegi – too faktid välja. Kellel, milline seos, millele tuginedes väidad? Vastasel juhul on tegu
sinule omase järjekordse demagoogiaga. Tavaliselt sa ei eksi ja tunnetad ära piiri lihtsa
demagoogitsemise, sildistamise ja laimu vahel. Seekord oled juba kahetsusväärselt eksinud ja kui see
eksitus FB-st ei kao, siis ilmselt tuleb meil sellel teemal veel kaua arutleda ja siinjuures pole kellegi asi
kas see arutelu sulle pakub või ei paku rõõmu. Ja muide selline tähelepanek veel, et kui
sitahunnikusse sitta juurde visata, siis ega selle hunnikuga tõesti palju ei juhtu. Küll on teisiti
inimestega, kellele ei meeldi kui mingi jorss võtab teda laimata. Seega endale võid solki pähe valada
palju tahad, kui seda aga teistele jagad, siis ole varmas faktid juurde panema.

