SĂTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

” unul din contestatarii lui Traian Băsescu este renumitul ziarist Cristian Tudor
Popescu ” vrei săvezi în viitor? Uită-te-n trecut… Vrei săștii cum îți va fi
logodnica? Uită-te cum e viitoarea ta soacră” iatăcă și-a lansat candidatura pentru
Cotroceni și un individ ce pretinde că poate oferi o alternativăla actualii
politicieni ” în atenția DNA… Firma de prelucrare a puilor congelați care aparține lui
Mircea Băsescu este o acoperire pentru traficul de stupefiante de mare risc și a
țigărilor de contrabandă
” Unul din contestatarii lui Traian Băsescu este renumitul ziarist Cristian Tudor
Popescu. Deseori, acesta își frapeazăcititorii prin expresiile „academice” folosite,
ca un formator de opinie educat ce este și se pretinde. Pentru a exemplifica
„aprecierea” dejecțiilor sale publicistice, redăm o frazădin interviul pe care acesta
l-a dat colegilor săi de la cotidianul „Adevărul”: „V-o puteți închipui pe doamna
Ridzi bășindu-se?”. Cam asta e calitatea umanăa acestui individ care a debutat la
„Adevărul”, în anii ’90, cu reportaje injurioase despre „Fenomenul Piața
Universității”, care era coleg la fosta „Scânteia” cu toți securiștii de acolo, gen
Anton Uncu, Lucian Avramescu și alți nenorociți. fără (alte) comentari.
” Vrei săvezi în viitor? Uită-te-n trecut… Vrei săștii cum îți va fi logodnica? Uităte cum e viitoarea ta soacră. Și, pe acest fond, ce anume izbânzi trecute îl
recomandăpreședinte pe Crin Antonescu, de la PNL?

Nu credem că ne putem sprijini pe Antonescu mai mult decât de un gard putred. Și dacă
e ceva de înțeles, într-un eventual abandon al lui Crin, este că Patriciu, nu-l vede
bun, pe pajul său răsfățat, la mai mult decât să-l ventileze-n hamac, balansând o
liană. Poate o fi înțeles și „conu Dinu” că nu mai poate juca o chintăla două capete
cum a mai făcut de a mizat și pe Băsescu și pe Năstase (pentru ca apoi liberalii
săpretindăcă ei „l-au făcut” președinte pe Băsescu). Facem o prevestire: După ce
Băsescu va câștiga competiția electorală, va începe cercetarea penalăasupra lui
Patriciu și atunci PNL-ul, lipsit de bani și de moguli, se va desființa. Marea
majoritate a liberalilor vor linge unde au scuipat și vor veni, la PDL, cu că ciula în
mâna. Alde Orban, o să-i ducă servieta lui Udrea, o săvedeți. La PSD, Geoanăva dispare
atât de repede, încât nici nu vom crede că a existat. Odatăcu el, vor dispare toți
„dinozaurii”, în frunte cu Năstase, pentru care, un nou ciclu electoral îi va găsi
prea bătrâni, pentru o nouăconfruntare cu garda tânărăși lacomă. Băsescu va putea, în
fine, săfacă schimbările pe care le vrea și care, la urma urmei, sunt atât de necesare
în țara asta. Actuala coaliție va funcționa până în primăvară , când efectele crizei
se vor fi atenuat și când va avea loc congresul PSD ce va consfinți existența unei
adevărate social democrații. Îineți minte asta!
” Iatăcă și-a lansat candidatura pentru Cotroceni și un individ ce pretinde că poate
oferi o alternativăla actualii politicieni, care, în ultimii 20 de ani, zice el, au
avut „o prestație politică infantilă”. Acesta este candidatul Partidului Verde – Remus
Cernea, care, la conferința de presă prin care și-a anunțat vrerea, a venit îmbrăcat
cu un tricou verde pe care se putea citi sloganul „ThinK Big, Vote Green” (Gândește
mare, voteazăverde). Remus Cernea a mai candidat, ca independent, și la primele
euroalegeri din noiembrie 2007. La lansarea candidaturii sale, care a avut loc în
septembrie 2007, Cernea a vrut săîși exprime într-o manierăoriginalăideile legate de
reformarea clasei politice românești, prin spargerea unor geamuri în Piața Victoriei,
la sediul Guvernului României. Iatăcă avem un aventurier în plus în viața politică a
țării, un „libertin ateu” – După cum zice, înfrățit cu pastorul/preot Aurel Rădulescu,
din Orleștii Vâlcii, cel cu creierul în vertij non-stop, care a candidat și el, în
anul 2004, pentru președinția României. Oare, caraghiosul ăsta se crede în Libia?
Cine-i spune ciuhapului că gagicile pe care le cautăsunt în altăparte…
” În atenția DNA… Firma de prelucrare a puilor congelați care aparține lui Mircea
Băsescu este o acoperire pentru traficul de stupefiante de mare risc și a țigărilor de
contrabandă(cum naiba nu i-a trecut prin tărtăcuța asta, lui Roșca Stănescu?). Săle
luăm pe rând: Întâi, țigările… Acestea sunt aduse cu vaporul… ei, ce spun eu aici… cu
vapoarele, din Ucraina și transportate în containere sigilate. Ajunse în portul
Constanța, sunt descă rcate numai noaptea. Așa se poate explica de ce avea Mircea
Băsescu macaraua aia… După ce sunt transportate la Băbeni, în silozul pe care îl
deține, acesta, ajutat de Ioana Băsescu, Elena Udrea și chiar și de Maria Băsescu,
împacheteazățigările în puii congelați și apoi le trimite în țară cu mașini de mare
tonaj sub escortămilitară(Elena Băsescu are și ea un rol în toată afacerea. Ea vinde
la bucatățigările prin parlamentul European. Vadim Tudor a văzut-o și poate săconfirme

oricând și în fața oricui). Ce păzește SRI-ul? Drogurile vin din Columbia, via
Australia (pentru a li se pierde urma) și sunt împachetate în găini (că sunt mai mari)
și în rațe. Nu întâmplător s-a pronunțat Elena Băsescu pentru drogurile ușoare, vedeți
cum se leagătotul? Toate acestea le știu de la o rudăcare are un unchi care este
nepotul surorii verișoarei unui vecin de scarăal cumnatului mătușii șefului de turăde
la Portul Naval Giurgiu. Asta știa de la un marinar de Dunăre care are un frate pușcă
riaș la Poarta Albăși care frate a lucrat, pe timpul cât era liber, la Avicola
Crevedia… eheheee!… și ăștia livrau pui de găinăproaspeți lui Mircea Băsescu. Vedeți
că totul este cât se poate de real? Păi, nu trebuie de urgențăo comisie Parlamentară ?
În ultimul moment, o sursăbine ascunsădar și mai bine informată, sesizeazăimplicarea
aceluiași Mircea Băsescu în traficul de piei de cloșcă . Dezvăluirile vor fi
publicate, ca de obicei, pe blogul lui Roșca Stănescu sub motto-ul: „Ce a mai traficat
azi clanul Băsescu”. Sesizarea a fost făcutăde
Organ(ul) PNL.

