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Este o ipotez� halucinant�, dar s-ar putea s� fie adev�rat�. În definitiv au fost vecini, în Prezan. Nu a plecat B�sescu din FSN, sau cum s-o fi numit? Dac� tot jocul
de glezne pe care l-a f�cut cu anticomunismul este pur fariseism, �i în inima lui B�sescu a r�mas fidel idealurilor comuniste de �coal� militar�? Poate c� el e
comunist de-al nostru, cum îi spunea, complice  , lui Adrian N�stase, în campanie - “am ajuns noi, doi comuni�ti, s� candid�m la Pre�eden�ie în 2004.” Dac�
B�sescu a fost infiltrat de Adrian N�stase �i Ion Iliescu ca s� distrug� unitatea de monolit a dreptei române�ti? B�sescu e de dreapta? P�i nu se r�suce�te Coposu în
mormânt? Dac� a fost B�sescu o cârti�� din 1991? Dac� misiunea lui ini�ial� a fost aceea de a-l supraveghea pe Petre Roman? Când acesta a încercat s� mi�te î
Front, în 2000, l-a decapitat! Uitat� s� fie toat� opereta ieftin� cu DNA �i cu Zambaccian…

�i acum a venit momentul deconspir�rii. Adrian N�stase i-a spus s� dea c�r�ile pe fa�� �i s� vin� în echipa domniei sale de consilieri. E clar! Vremea este aproape…
REGELE ASCUNS al României, l-am numit pe Adrian N�stase, se va întroniza în curând ca Pre�edinte al Tuturor Românilor Liberi, iar B�sescu va fi redus la
rangul de simplu paj.
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 addsalu spune: 
iulie 17, 2008 at 12:22 pm
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Ati urmarit rubrica Profetii despre trecut, cu Mihnea Georgescu… 

Cum sa fie bro omul lui Nastase? Eu stiu ca in politica romaneasca principiul care guverneaza este vesnicul “pleac-ai nostri, vin ai nostri, noi ramanem iar
ca…”, dar totusi…

Cat despre faptul ca au fost amandoi fesenisti… e normal, din moment ce FSN-ul a fost prima expresie a libertatii politice romanesti… prima coalitie
infiintata dupa Revolutie…

 Spice Flow spune: 
iulie 17, 2008 at 12:47 pm

Traian Basescu este in realitate omul lui Bodo, solistul de la Pronconsul. Este atat de aservit incat si-a oferit chiar fata cea mare si cerebrala drept mireasa 
neprihanita. Cand Bodo s-a plictisit, a inscenat un scandal si un divort cu cantec. Asta a fost doar in aparenta, toti apropiatii si membrii PD(L) isi cunosc 
adevaratul lider spiritual: BODO. 

Iar toata mascarada asta cu americanismul basescian e pentru mase. In realitate toti initiatii stiu ca: “De la rusi vine fata”.

Scenariul ar putea sa mearga chiar mai departe… Adrian Nastase e omul lui Elton John, care la randul lui e omul lui Florin Buhuceanu. Din pacate Romania
are parte doar de lideri aserviti unor interese straine de interesul national. Dar nu trebuie sa ne descurajam, trebuie sa luptam impotriva dusmanului comun:
ipocrizia si imperialismul decandent.

2.

 airbornb spune: 
iulie 17, 2008 at 2:42 pm

Flacau, Regele Incoronat al Romaniei este Mihai I de Romania. A fost silit de tovarasi sa abdice, in prezent nu mai este seful statului, Romania fiind 
Republica, dar totusi este cel mai aproape de notiunea de REGE al ROMANIEI.
Adrian Nastase este un boschete ce creste pe un camp unde de drept ar fi trebuit sa fie grau… Sper sa intelegi analogia.
In rest… bati campii ca de obicei departe rau. Keep walking!

3.

 Mihnea Georgescu spune: 
iulie 17, 2008 at 2:43 pm

Cine e în spatele t�u, Airborn ?

4.
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 airbornb spune: 
iulie 17, 2008 at 2:49 pm

Flacau, acum … in spatele meu e doar un perete alb :))
Ca sa-ti raspund mai exact la intrebare nu e nimeni in spatele meu. Nu reprezint nici o grupare meschina - numita de unii Partid Politic - nici grupuri de
interese. Imi reprezint doar opiniile … Si ceea ce cred … spun 

5.

 Mihnea Georgescu spune: 
iulie 17, 2008 at 2:52 pm

Bogdane, ai semnat cu serviciile secrete un contract ca s� m� distrugi, dar eu o voi face înaintea ta. S�-�i fie ru�ine… la cât te-a ajutat familia mea… e�ti un
tr�d�tor!

6.

 airbornb spune: 
iulie 17, 2008 at 2:57 pm

Nu ma cheama Bogdan, da’ daca vrei sa imi spui asa … feel free 2 do so ( nu ar fi prima data cand bati campii  ).
Eu unu’ nu am semnat nimic cu nici un serviciu secret (nici autohton, nici de la EST sau de la VEST …).
Altii au semnat cu diverse secrete si acum se fac ca au uitat. 
Ia intreaba-l tu de exemplu pe tovarasu’ Ion ce a studiat el la Moscow pe langa hidroenergie? 
Rusine pentru opiniile mele nu imi este. Nu am de ce.
Cat despre ajutorul dat de familia ta ?! repet ma confunzi , asa cum confunzi multe altele.

7.

 Mihnea Georgescu spune: 
iulie 17, 2008 at 3:00 pm

Scumpul meu, 

Sunt pe urmele tale �i te voi distruge. Îmi vei cer�i îndurare, dar te voi zdrobi ca pe un vierme. Mihnea GEORGESCU nu îi uit� niciodat� pe cei care au
ridicat copita împotriva lui.

Cu bine �i bucur�-te de cât mai ai de tr�it pe lumea asta c� ve�nicia va fi foarte, foarte lung� �i întunecat� pentru tine, Bogdane. Vei avea parte de soarta lui

8.
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Iuda.

 airbornb spune: 
iulie 17, 2008 at 3:02 pm

Bai Mihnea G, tu esti viermele de fapt, si ceea ce spui tu aici cam suna a amenintare. Iar amenintarea este un delict in Romania si se pedepseste ca atare.
Iar cat despre cersit … nu am cersit niciodata nimic si nu voi incepe acum.
Si masoara-ti cuvintele tzaca … ia un diazepam si calmeaza-te …
In rest, numa’ bine .. da’ te rog totusi sa nu imi furi boii de la bicicleta :))

9.

 Mihnea Georgescu spune: 
iulie 17, 2008 at 3:03 pm

Ai uitat cine era �i ce f�cea taic�-t�u în Constan�a? Gunoiule!

10.

 airbornb spune: 
iulie 17, 2008 at 3:09 pm

Deci ai inceput si cu invective! Se pare ca de atata esti in stare: injurii, mistificari ale adevarului , pupincurism de poet de curte.
Si cu asta gata, nu mai imi pierd timpul cu tine …

11.

 Mihnea Georgescu spune: 
iulie 17, 2008 at 3:11 pm

Ai gre�it deja mult, Airborn, vei pl�ti.

12.

Las� un R�spuns

Autentificat ca airbornb. Logout »
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