Totul pe o carte: MIZERIA!

ziaristul Silviu Popescu este „paranoic”, așa ne-a transmis un cititor al ziarului
nostru – „Florida”, cu IP-ul 209.89.89, din Statele Unite ” cele de mai jos
confirmădiagnosticul ” îi vom oferi, noi, o corecție, spre reabilitare, paranoicului
ăsta
Zilele trecute, ca răspuns la desele lui atacuri adresate redactorului șef al
„Curierului de Vâlcea” și soției sale – redactor la „Vocea Vâlcii”, colega
noastrăMagda Popescu i-a adresat un mesaj de înzdrăvenire ziaristului Silviu Popescu,
prin editorialul intitulat „Moralistul care face pe el de frică „ (îl puteți găsi pe
internet la adresa http://www.voceavalcii.ro/comentarii/articole/3529#comentarii). Ea
a sperat că acest semnal de solidaritate îl va face pe individ sărenunțe să-și mai
atace colegii de breaslă, îndreptându-și puterile malefice spre alte ținte, După ce i
s-a luat „obiectul muncii” de la River Plaza și cazul „Gutău-Dicu”. Dar ți-ai găsit.
Silviu Popescu este al doilea Traian Guminski și atacă – prin minciuni și
malversațiuni – pe toți cei care nu se situeazăde partea ipocriziei lui și lipsei sale
de educație. Ca și Guminski acesta a terminat „subiecții” care nu i s-au supus
spiritual și a trecut săînjure colegii de breaslă. Dacă în ceea ce-l privește pe
Traian, acesta și-a revenit, constatând că -i contra productiv săatace aiurea și la
ordin împotriva simțămintelor sale (are cel puțin 20 de procese), Silviu Popescu nu se
va vindeca fără o corecție manuală mult cerută. Ca răspuns la editorial, bădăranul
ziarist a publicat în numărul 356 al cotidianului său de insucces, din 4 decembrie

2007, următorul text:
„Totul pe o singurăcarte/ M-am gândit adeseori cum o fi săjoci totul pe o carte, cum
fac băieții din presa cu V. Ani de zile s-au străduit săse dea independenți, dar au
cerșit cu mâna întinsăcontracte de publicitate, bani negri, produse, lumânări, colivă,
boboneți, tot ce se putea lua. De discursuri oneste nu poate fi vorba, deoarece când
ți-e foame, latri și la lună, dacă După aceea ai asigurat zgârciul. Și cârciul. În
ultimele două zile, am constatat o înăsprire a tonului spre stânga, spre social și
pesedeu, că subiectul Mircia pare secă tuit și nici prea generos nu e, procesele nu se
mai termină, Cozma a ieșit și el din pușcă rie, acum e un loc liber etc. Scriți,
băieți, numai scriți! Și sănu măocoliți! Nu măcorectați, că așa scris-a autorul IHR pe
vremea lui… Nu măocoliți, iar tu, Magdo, fato, trăiești datoritămie, iar dacă ai
deschis gura, știi ce urmeazăsăintre în ea… (DNA Press)”.
Textul spune totul despre mârlănia individului cu pretenții în societatea vâlceană .
Insulta este evidentăși va da socotealăpentru asta. Încă nu murit bărbații care pot
spăla imaginea unei doamne murdărităde un derbedeu cu pretenții de onorabilitate și
săo răzbune. Deloc surprinzător, editorialul care a scos în public urâțenia moralăa
ziaristului (?!?) Silviu Popescu, a determinat și un răspuns, dar din partea unei
cititoare ascunse în spatele pseudonimului „Florida”. Verificând IP-ul, am constatat
că acesta este în USA, ceea ce ne spune multe despre autoare. După cum
afirmăcititoarea, ea ne poate asigura amănunte despre Silviu Popescu și „Curierul”
lui, numai săi-o cerem. Ceea ce și facem. Așteptăm noi informații despre impostorul
moralist și promitem săle dăm publicității.
Iatătextul: „de Florida (adresa: 209.89.89.*) (2007-12-04, 21:57:49): Bravo, Magda!
Măbucur că ai avut tăria săspui lucrurilor pe nume. Crezi că se va trezi tov. Silviu?
Poate ai fost un pic cam durăcând ai menționat că și-a pierdut familia, era bine dacă
-i iertai pe Adela și Thomas. Apropos, dar ce s-a întâmplat cu ei? Îmi place cum
scrii, pe viitor nu mai face greșeala asta și totul o săfie OK! Ai știut că Silviu
este paranoic? Dacă ai nevoie de amănunte despre Silviu și Curierul, spune-mi.
Deocamdatăo săstau cuminte și o să”enjoy the show”. Acesta este doar începutul… O zi
bună! (mesaj aflat la adresa www.voceavalcii.ro/comentarii/articole/3529#comentarii)”.
Nu ne-am dorit să-i răspundem neapărat acestui needucat ziarist, dar măgăria lui a
întrecut măsura. Știm bine cine se ascunde în spatele lui și cine-i
sponsorizeazăatacurile mârșave împotriva primarului Mircia Gutău sau a familiei
Popescu-River Plaza Mall. Ceea ce a făcut el acum, este în afara regiei prestabilite
cu sponsorul ce învrăjbește orașul. Silviu Popescu va trebui sădea socotealăpentru
insultarea colegei noastre, dar nu în instanța de judecată. El trebuie săse aștepte la
ceea ce crede că îl așteaptămai puțin!

