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EDITORIAL
Politica, banii ºi inundaþiile
Claudiu Bran
Am mai avut parte de un val de inunda]ii. De data
aceasta, Bucure[tiul s-a numqrat printre localitq]ile
afectate de efectele schimbqrii climei din ]ara
noastrq. Autoritq]ile au fost la fel de pregqtite ca de
fiecare datq când ninge, plouq sau bate vântul.
Complet pe dinafarq, adicq. Dupq ce apele s-au mai
retras, de bine, de rqu, au \nceput, ca de obicei,
explica]iile. Am aflat cq totul s-a \ntâmplat din
cauza poluqrii. Institutul Na]ional de Hidrologie
spune cq nu putea sq prevadq cantitatea de apq
cqzutq, pentru cq nu are nu [tiu ce calculator.
Prefectul spune cq Apa Nova are un plan de
interven]ie de prin 2001 [i un altul, de vreo 10
pagini, din 2004. Primarii sus]in cq nu pot face
nimic, pentru cq Bucure[tiul s-a construit pe
vremea când nu ploua, a[a cq re]elele de canalizare
sunt la fel de eficiente ca [i cum n-ar exista.
Guvernul a \ncetat de mult sq-[i mai
facq probleme pentru incidente din acestea, minore.
Mq rog, toate aceste lucruri le-am auzit de
nenumqrate ori [i nici nu ne a[teptam sq se
\ntâmple altfel. Mai interesant, poate, este modul
\n care se gestioneazq situa]ia \n zonele
care aproape au fost rase de pe fa]a
pqmântului de viituri. Firmele care au reu[it sq
câ[tige licita]iile pentru reconstruc]ie sunt obligate
sq ia \n subantreprizq societq]i agreate de cqtre
autoritq]i. Faptul cq au fost constituite de curând,
exact pentru acest lucru iarq[i nu mai mirq pe
nimeni. Sinistra]ii au \nceput sq se batq \ntre ei
pentru ajutoarele venite de peste tot.
Poate [i mai trist este cq au \nceput sq se certe
pe noile case. Cei care au avut case mai bune [i au
suferit mai pu]in de pe urma inunda]iilor sunt
supqra]i cq vecinii, care aveau o camerq-douq,
ridicate din chirpici, au acum casq nouq, \n valoare
de zeci de mii de euro. Pe de altq parte, am vqzut
cum tone de materiale se stricq \n depozite.
„Ce, dom’le, sq plqtesc eu transportul?
E datoria primarului sq mi le aducq acasq“,
declara unui reporter TV un sinistrat.
|n tot acest timp, noi discutqm despre UE
[i Parlamentul European. Nu degeaba a apqrut
bancul acela conform cqruia avem o ]arq frumoasq
[i bogatq, dar e pqcat cq-i locuitq...
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Fiecare cu fiecare [i to]i cu toatq lumea

Rãzboi total în politica româneascã

|n timp ce omul de rând \[i
vede de sup`r`rile sale de zi cu
zi, de inunda]ii [i de bucata zilnic` de pâine, ale[ii no[tri continu` circul luptei pentru voturi
[i putere. Nu mai conteaz` cine
este aliat [i cine adversar. }intele, prietenii [i du[manii se
schimb` de la o zi la alta, temele de p`ruial` la fel, iar declara]iile [i interpel`rile cap`t`
note din ce \n ce mai aspre, mai
dure, mai suburbane chiar.

Dup` conflictele dintre B`sescu [i T`riceanu, Boc [i Voiculescu [i toate celelalte, asist`m
acum la unul \ntre PSD [i pre[edinte, dublat, mai \n [oapt`, de unul dintre Geoan` [i
N`stase.

Platã ºi rãsplatã
Dup` ce, la sfâr[itul s`pt`mânii trecute, Traian B`sescu
acuza principalul partid de opozi]ie c` face demersuri pentru a
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Pl`tim cash orice informa]ie

amâna data integr`rii României
\n Uniunea European`, liderii
PSD au replicat, atât \n cadrul
unei conferin]e de pres`, cât [i
printr-un interviu acordat Rompres de c`tre Adrian N`stase,
cu acuze directe [i extrem de
dure la adresa pre[edintelui.
N`stase îl acuz` pe [eful statului c` „arunc` g`leata cu l`turi
asupra PSD [i face o declara]ie compus` dintr-o minciun`
sfruntat`“, ad`ugând c` acest
partid nu a f`cut niciodat` un
secret din faptul c` a semnalat
organismelor europene demersurile actualei Puteri de a for]a
Constitu]ia [i de a-i înlocui pe
pre[edin]ii consiliilor jude]ene
[i pe cei ai parlamentului. „Noi
nu am f`cut nici un secret din
faptul c` am sesizat grupul parlamentar al sociali[tilor europeni, parlamentele din ]`rile
Uniunii [i altor institu]ii, demersurile actualei puteri de a
for]a Constitu]ia [i de a înlocui
pre[edin]ii consiliilor jude]ene
[i pe cei ai Parlamentului. Au
fost ac]iuni deschise, transparente [i îndrept`]ite. Traian B`sescu vine acum în fa]a presei
[i înf`]i[eaz` o conspira]ie te-
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nebroas`, în care PSD desf`[oar` o teribil` campanie împotriva României“, s-a victimizat
N`stase, \ncercând s` prezinte
lucrurile dintr-un unghi complet inocent [i nepericulos.

Opoziþie ºi reformã
În acela[i interviu. N`stase
mai ad`ug` în interviu c` B`sescu înlocuie[te a[a-zisul sistem
tic`lo[it cu unul de cumetrii [i
tâlh`rii, în care în punctele-cheie
î[i pune prietenii [i neamurile pe
ideea „piratul neprins e marinar
cinstit“. Pre[edintele executiv al
PSD a ad`ugat c` [eful statului
[i-ar dori s` închid` opozi]ia în
lag`r. „Traian B`sescu vrea
probabil un ]arc, un lag`r, pe
care s`-l numeasc` „Opozi]ie“ [i
în care s` bage PSD-ul, adic`
vreo 600.000 de membri plus,
eventual, cei 4 milioane [i ceva
de cet`]eni care ne-au votat. S`
ne punem în piept câte o insign` galben`, s` nu mai avem
drepturi civile [i, eventual, ca o
solu]ie final`, PSD-ul s` dispar` dintr-o Românie purificat`
[i portocalie“, a spus Adrian
N`stase. El îi repro[eaz` lui B`sescu faptul c` „încalc` în mod
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flagrant Constitu]ia“ [i c` „vrea
s` impun` principiul: cine ajunge la putere îi «rade» pe ceilal]i! Un principiu care este
esen]a totalitarismului“, uitând
despre criticile aduse, pân` de
curând, PSD-ului c` vrea s` devin` un partid-stat.
Pentru liderul PSD, toat`
cariera politic` a pre[edintelui
B`sescu „este o colec]ie de crize [i declara]ii impertinente“,
iar tot ce se întâmpl` acum în
cele dou` Camere ale parlamentului i se datoreaz`. „Îi
aduc aminte lui Traian B`sescu
c` el a impus ca tem` politic`
schimbarea pre[edin]ilor celor
dou` Camere, înc` din ianuarie
2005, deci el este responsabil
sut` la sut`“.
„Dac` ar fi s`-l compar cu
cineva, ar fi poate cu Mussolini. Aceea[i educa]ie, aceea[i
fanfaronad`, doar uniforma cu
multe fireturi îi lipse[te“, a plusat liderul PSD.

ªi totuºi, sunt
probleme în paradis
„Mircea Geoan` era la Suceava [i m-a rugat s` ]in` el
conferin]a de pres`, la întoarcerea în Bucure[ti, pentru c` fusese atacat direct de Traian B`sescu. Firesc, am acceptat“, explica N`stase faptul c` o conferin]` de pres` a sa a \nceput cu o
or` mai târziu [i a fost sus]inut`
de... Mircea Geoan`. Uitase c`
acesta se arat` „gelos“ pe faptul
c` nu apare mai des [i mai mult
\n fa]` [i c` este trecut, \ncet\ncet \n plan secundar.
|n ceea ce prive[te controversele dintre cei doi referitoare
la perioada mandatului pre[edintelui PSD, adjunctul de la
partid nu neag` faptul c` nu
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este de acord cu Geoan` ca
acesta s` r`mân` \n func]ie nu
2, ci 4 ani, dar \ncearc` s` dea
la spate conflictul: „Nu, sper c`
nu... Poate îns` c` eu [i Mircea
Geoan` ne punem întreb`ri diferite în acest moment, [i stilul
ac]iunii politice s` nu fie întotdeauna identic. Poate c` modul
în care ne raport`m la actuala
putere, la priorit`]ile politice, la
stilul ac]iunii politice s` nu fie
întotdeauna identic. S-ar putea
ca nici r`spunsurile noastre personale s` nu fie identice la întreb`rile privind viitorul“.
„Aceast` decizie n-a fost
rezultatul unei \n]elegeri între
mine [i dl Iliescu, a[a cum a
spus Mircea Geoan`, ci rezultatul unei \n]elegeri între cei 1.600
de membri PSD care au participat la Congres. În ceea ce m`
prive[te, am afirmat, de fiecare
dat`, c` respect toate deciziile
Congresului, nu doar pe unele“,
a comentat N`stase. Aceea[i
idee a fost sus]inut` [i de T`n`sescu: „Nu avea cum s` existe
o în]elegere anterioar` Congresului \ntre Adrian N`stase [i
Ion Iliescu privind durata mandatului de pre[edinte al PSD,
deoarece Congresul a fost devansat de conferin]ele jude]ene
de unde au izvorât toate aceste
propuneri de modificare a statutului“.
Din toate aceste declara]ii
ar trebui s` \n]elegem c` avem
o stâng` mai unit` ca niciodat`,
care are probleme doar \n rela]iile cu pre[edintele ]`rii. Printre rânduri, \ns`, se pot vedea
conflicte care mocnesc, interese jucate mai mult sau mai pu]in pe fa]` [i lupte crâncene
pentru ciolan.
Claudiu Bran
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Sinuciderea lui Mihail Erbaºu
ar putea avea legãturã cu drogurile
Trebuie recunoscut c`, cel
pu]in începând din 2000, parchetul, poli]ia [i serviciile de informa]ii au descoperit [i anihilat o serie de re]ele apar]inând
crimei organizate.
Totu[i, nu s-a putut sau nu
s-a vrut pân` în prezent depistarea leg`turilor între elemente
ale crimei organizate [i anumi]i
reprezentan]i ai clasei politice.
De asemenea, nu a fost urm`rit
procedeul prin care sumele de
bani rezultate din activit`]i
infrac]ionale, au fost „în`lbite“,
trecute prin circuitul bancar [i
convertite în câ[tiguri licite.

Sinucidere clarã
F`r` s` generaliz`m, se
poate constata c` în continuare
mediul de afaceri este viciat de
leg`turile dintre unii patroni [i
reprezentan]i ai lumii interlope.
F`r` îndoial`, cititorii î[i vor
aminti de moartea violent` a
omului de afaceri Mihail Erba[u. Ancheta a stabilit c` acesta s-a sinucis aruncându-se de
la etajul vilei sale, în urma unei
st`ri depresive generat` de
mersul afacerilor sale. Erba[u
nu era un oarecare. Rela]iile
sale acopereau o bun` parte din
mediul politic, din lumea afacerilor, dar [i din lumea marilor
infrac]iuni. Se [tie c` din cauza

lipsei de lichidit`]i Erba[u se
împrumutase cu o sum` considerabil` de la ni[te c`m`tari din
Craiova, sum` pe care ace[tia
începuser` s` o revendice din
ce în ce mai insistent.
Dup` moartea lui Erba[u,
fosta sa avocat`, Paula Iv`nescu, a declan[at o adev`rat`
campanie de pres`, în scopul de
a demonstra c` în realitate clientul s`u a fost ucis.
Indiscutabil îns`, a fost
vorba de o sinucidere, Erba[u
încercând în aceea[i noapte,
mai întâi s` se spânzure, tentativ` care a e[uat, dup` care s-a
precipitat de la etajul vilei.

Cocainã pe datorie
B`iatul lui Erba[u, Alexandru, ca to]i copiii de bani
gata, avea un anturaj destul de
ciudat. Se pare c`, cu dou` zile
înaintea sinuciderii tat`lui s`u,
s-a întâlnit cu Nicu Ghear`,
fiind cunoscute [i rela]iile lui
Alexandru cu Nuredin Beinur,
lider al lumii interlope din Constan]a, [i cu un anume Bogdan
Albu. Albu este unul dintre locotenen]ii lui Ghear`, iar Beinur îi este fin. Nu facem nici un
fel de specula]ii, dar se vorbe[te
c` din Constan]a pleac` firele
unei re]ele care aprovizioneaz`
cu droguri copiii unor oameni

de afaceri din România. Se pare
c` cineva, din anturajul apropiat
al lui Erba[u, luase pe datorie o
mare cantitate de cocain`. Datoria nu a putut fi pl`tit` la
timp, astfel încât suma ini]ial`
s-a triplat, dup` obiceiul mediilor mafiote. Au început s` se
exercite presiuni asupra persoanei din anturajul lui Erba[u,
surse din mediul infrac]ional
vorbind despre prezen]a la Bucure[ti a unui mafiot rus –
Serghei Skobeltin –, folosit ca
recuperator, [i a lui Radion Sokroviviuc, care face parte din
gruparea mafiot` rus` Kazannskaia. Serghei era urm`rit de
autorit`]ile ruse [i americane
pentru implicarea în trafic de
droguri, dar [i pentru asasinarea amantei omului de afaceri
italian Ciro Orsini.

Singura slãbiciune:
anturajul apropiat

Alexandru, fiul lui Mihail Erba[u

Dup` cum ne amintim,
înainte de a se sinucide, Erba[u
a scris cel pu]in dou` scrisori,
dar acestea au fost distruse de

so]ia sa, dup` ce le-a citit. Acest
gest a fost pus pe seama tulbur`rii psihice explicabil` în
situa]ia creat` de sinuciderea
so]ului s`u. Specula]iile care au
ap`rut ulterior tindeau s` acrediteze teza conform c`reia, din
cauza datoriilor pe care le avea,
Mihai Erba[u s-ar fi sinucis.
O astfel de versiune nu
poate fi exclus` aprioric, dar
nici nu poate fi luat` în seam`
f`r` a fi supus` unei analize
ra]ionale. Erba[u lucra în domeniul construc]iilor [i numai
de la Prim`ria General` avea de
primit o groaz` de bani. Pe de
alt` parte, numai vânzarea unor
propriet`]i ar fi acoperit cu vârf
[i îndesat valoarea datoriilor
contractate. Pe de alt` parte, Erba[u era un tip de lupt`tor, inclusiv în domeniul politic. A
fost vicepre[edinte al ApR,
candidând din partea forma]iunii respective pentru postul de
primar general al Capitalei.
Avea îns` o singur` sl`biciune.
Anturajul s`u apropiat.
George Dora
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Centrul Capitalei a fost ocupat de
rromi veniþi din Tecuci ºi Þãndãrei
În ultimii 15 ani, nici un
guvern nu a f`cut un gest
pentru a rezolva criza de locuin]e. Promisiunile nu au
lipsit, mai ales în timpul campaniilor electorale. O dat`
acestea trecute, guvernan]ii
î[i v`d de treburile lor, iar situa]ia imobiliar` dezastruoas` din România continu` s`
fie acceptat` ca un fapt de la
sine în]eles.
Practic, exceptându-i pe
tinerii care provin din familii
bogate, ceilal]i sunt condamna]i fie s` stea cu p`rin]ii, fie
s` închirieze cu pre]uri mari un
apartament sau o garsonier`.

diferite zone ale ]`rii [i, beneficiind de condamnabila sl`biciune a autorit`]ilor, au
ocupat abuziv mai multe locuin]e, inclusiv în centrul istoric al Bucure[tiului. De la
sine în]eles c` nici m`car nu
au încercat s`-[i legalizeze
situa]ia locativ`, ba, mai
mult, au început s` produc`
ce [tiu ei mai bine: insecuritate pentru ceilal]i cet`]eni
din zon`.
Cu ce se ocup` ace[ti
venetici? Pu]in din toate: furturi, proxenetism [i prostitu]ie, vânz`ri de droguri, escrocherii etc.

Centrul istoric,
focar de insecuritate

Complicitatea
autoritãþilor

Vom p`rea poate prea
îndr`zne]i, dar sus]inem c`
acest fenomen, criza cronic`
de locuin]e construite de stat
care s` poat` fi închiriate cu
pre]uri modice are leg`tur`
cu proliferarea unui segment
al lumii interlope.
Dup` revolu]ie, în mod
abuziv, mai multe loca]ii au
fost ocupate de elemente certate cu legea [i, o spunem
f`r` nici o inten]ie de discriminare, apar]inând etniei rromilor. O parte erau din Bucure[ti [i au beneficiat de complicitatea unor func]ionari de
la fostele ICRAL-uri. Alt`
parte au ap`rut brusc din

Ve]i crede poate c` de
vreme ce de 15 ani nu-i întreab` nimeni de s`n`tate,
reu[esc s` se camufleze cu
mult` abilitate. Nici vorb`,
„lucreaz`“ nestingheri]i, în
v`zul tuturor.
Pe Calea {erban Vod`,
numerele 235 [i 237, lâng`
cimitirul Eroilor, sunt p`r`site de ani de zile trei imobile, cu dou` corpuri de case
în spate, în total aproximativ
30 de camere care sunt ocupate abuziv de circa 80 de
rromi veni]i în special din
Tecuci [i }`nd`rei. Anumi]i
func]ionari de la Prim`ria
Sectorului 4 [tiu despre ce

este vorba, dar se feresc ca
dracul de t`mâie s`-l informeze pe primarul Inim`roiu.
Cei de la Sec]ia 14 Poli]ie fie
au alte treburi, fie îi putem
b`nui de complicitate.

Ascunzãtori
pentru infractori
Din informa]iile noastre
rezult` c` au fost cazuri când
aceste imobile au servit ca
ascunz`tori pentru infractori
da]i în urm`rire general` sau
local` în anumite ora[e sau
jude]e. Interesant, sau mai
bine zis scandalos, de[i nu se
pune problema unor forme
legale, aceast` comunitate de
rromi pl`te[te chirie unui ]igan, Ion Stratos, care percepe
de la fiecare persoan` câte
1.500.000 lei vechi, lunar.
Stratos a avut probleme cu legea [i este [i în prezent în eviden]ele operative ale poli]iei.
La parterul acestor imobile au ap`rut (cum, cu aprobarea cui?) mici afaceri de genul: vulcanizare, pompe funebre, chiria perceput` fiind
de 300-500 euro pe lun`, care
intr` în buzunarul rromilor.
Pe drept cuvânt, opinia
public` din zon` este revoltat` [i a[teapt` ca Prim`ria Sector 4 [i Sec]ia 14 Poli]ie s`
cure]e perimetrul de aceste
elemente indezirabile.
Dumitru Preda
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB (IV)
Structura îns`rcinat` cu
contracararea ac]iunilor serviciilor de informa]ii ale ]`rilor socialiste pe spa]iul românesc,
UM 0920/A, ulterior UM 0110,
a fost condus` din 1962 [i pân`
în 1986 de generalul Iosif
Constantin, a c`rui fi[` de cadre
a fost prezentat` de Mihai Pelin
în lucrarea „Culisele spionajului românesc“.

ilegalist) Constantin Pârvulescu. De[i contactele celor doi cu
rezidentura KGB la Bucure[ti a
fost dovedit`, nu s-au luat
m`suri penale, fiind doar îndep`rta]i din func]iile de conducere [i ]inu]i sub o atent` supraveghere. Pârvulescu a reu[it
totu[i s` stabileasc` contacte
conspirative cu deziden]i din
PCR ca Bârl`deanu, Apostol,

Din 1969, Iosif Constantin, care în mod normal
trebuia sq ac]ioneze deplin conspirat, începe sq se
deplaseze la Moscova
Între 1951 [i 1958 Iosif
Constantin a lucrat ca ofi]er
operativ la Regiunea de Securitate Constan]a, fiind implicat în descoperirea [i lichidarea
a[a-zisului grup de sabotori de
pe [antierul Canalului Dun`re
– Marea Neagr`. A fost transferat la Bucure[ti, din ordinul
generalului Doicaru, [eful spionajului românesc, [i el fost
ofi]er de securitate la Constan]a. Din 1969, Iosif Constantin, care în mod normal trebuia s` ac]ioneze deplin conspirat, începe s` se deplaseze la
Moscova, unde conform unor
date operative s-a întâlnit cu
generalul Alexandr Saharooschi, [eful Directoratului A
(spionaj) din KGB. Saharooschi a fost, dup` r`zboi,
[eful consilierilor sovietici din
DIE, iar întâlnirea celor doi nu
fusese autorizat` de conducerea securit`]ii române[ti.
Dup` defec]iunea generalului Pacepa, în 1978, s-a dezv`luit c` generalul Doicaru, [eful DIE, l-a folosit pe Iosif ca
ofi]er de leg`tur` cu serviciile
de informa]ii sovietice.

R`ceanu, Brucan, M`nescu,
fiind în 1989 unul dintre semnatarii „scrisorii celor [ase“.
Agen]ii KGB din România primiser` instruc]iuni s` culeag`
informa]ii despre rela]iile româno-chineze, româno-americane [i despre eventualele revendic`ri teritoriale (Basarabia
[i Bucovina de Nord). Al]i
agen]i monitorizau minorit`]ile
na]ionale, în special cea maghiar`, sau încercau s` deceleze
grup`rile anticeau[iste din partidul comunist. În fine, agen]ii
de influen]` ai KGB încercau
s` p`trund` sau s` recruteze
ziari[ti de la „Scânteia“, „România Liber`“, Agerpres. În
acest context merit` men]ionat
numele lui Dumitru Tinu, recrutat sau reactivat (lucrurile nu
sunt înc` clare) la începutul
anilor ’70.
KGB-ul î[i exprima temerea cq, în acest caz,
Guvernul de la Bucure[ti [i-ar putea orienta total
politica spre Occident
În 1983, Direc]ia XI din
KGB a întocmit un studiu,
bazat pe informa]iile ob]inute

Au fost însq cqderi ale re]elelor sovietice, datorate
mai curând faptului cq se manifestau ostentativ, dec`t
dibqciei ofi]erilor de informa]ii români
Este un paradox care înc`
nu a fost explicat, [eful unei
structuri informative a c`rui
principal` sarcin` era contracararea spionajului sovietic în
România (problema „Badea“),
avea simpatii pro-sovietice [i
era în leg`tur` cu ofi]erii superiori de informa]ii ai KGB-ului.
Poate de aceea UM 0110
nu a reu[it s` monitorizeze grup`rile pro-sovietice din PCR,
MApN [i MI (inclusiv din securitate). Au fost îns` c`deri ale
re]elelor sovietice, datorate mai
curând faptului c` se manifestau ostentativ, decât dib`ciei
ofi]erilor de informa]ii români.
O astfel de structur` anticeau[ist` a fost format` de generalul
Grigore Naum, [eful contrainforma]iilor din Securitate [i de
activistul de partid (cu stagiu de

prin agentur`, în care se ar`ta
c` România este în pragul falimentului, din cauza unei
proaste politici economice [i c`
un colaps putea surveni în câteva luni. KGB-ul î[i exprima
temerea c`, în acest caz, Guvernul de la Bucure[ti [i-ar
putea orienta total politica spre
Occident.
Un adversar deosebit de
rafinat al fostei UM 0110,
despre care s-a vorbit extrem de
pu]in a fost reprezentat de Direc]ia de Informa]ii a Armatei
Ro[ii (GRU). La sfâr[itul anilor
’60, rezidentul GRU la Bucure[ti era colonelul Voronin,
care lucra prin intermediul
ata[aturilor militare ale celorlalte ]`ri socialiste. Cu toate c`
UM 0110 a avut câteva succese, unele de-a dreptul spec-

taculoase (cazurile {erb, Militaru, PM B`canu), pe ansamblu spionajul sovietic în România avea s` câ[tige în cele
din urm` atât prin infiltr`ri la
vârf (familia Ceau[escu), cât [i
prin dezorganizarea vie]ii sociale [i economice din România. (va urma)
George Dora
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XIII)
Metodele de recrutare a
spionilor clasici nu mai sunt de
mult` vreme un secret pe care
agen]iile de spionaj s`-l p`streze cu sfin]enie în seifurile ultrasofisticate. To]i cei care citesc
sau au citit diverse c`r]i de
aventuri sau de spionaj au înv`]at deja [iretlicurile unei recrut`ri. Cel mai mare necaz al celor care încearc` s` aplice o
metod` sau alta de recrutare
este acela c` le lipse[te ori talentul ori experien]a în alegerea
persoanelor dispuse s` accepte
o asemenea ofert`. Recrutarea
unui spion este într-adev`r o
art`, iar ca s` fii artist î]i trebuie
ori un talent deosebit ori un maestru pe lâng` care s` te formezi timp îndelungat. Iar asemenea mae[tri se g`sesc rar. Ei
nu se nasc, ei se formeaz` la
rândul lor pe lâng` al]i mae[trii
... [i lan]ul continu`, iar pân` îi
identifici în societate î]i trebuie
o via]`. Nu este suficient s` cuno[ti categoria uman` de elemente predispuse s` tr`deze.

mai bun` [i o so]ie mai frumoas` sau mai bogat`, mai tân`r`.
În aceea[i categorie uman` intr` [i cei cu probleme familiale mari, cu datorii la stat,
impozite, taxe, cheltuieli cu
între]inerea unor imobile, a
unor rude bolnave, cheltuieli
c`rora nu le pot face fa]` din
cauza salariilor mici [i a imposibilit`]ii de a le compensa pe
alte c`i.
Nevoia de cheltuieli suplimentare apare pentru unii din
semenii no[tri [i din dorin]a de
a-[i satisface unele pl`ceri extraconjugale dese [i repetate,
din consumul exagerat de alcool, droguri, din jocurile de
noroc sau alte cheltuieli pe bunuri de lux pentru el, familie
sau alte persoane adorate. To]i
ace[tia au suficiente motive
s`-[i tr`deze patronul sau [eful,
în situa]ia în care ar ob]ine un
supliment pecuniar pentru un
simplu schimb de informa]ii,
indiferent de persoana care i-ar
face o ofert` care s`-i satisfac`.

Recrutarea ilegalilor se fqcea, dupq cum a]i vqzut,
dupq alte criterii [i reguli, care fac excep]ie de la toate
principiile muncii de informa]ii

Ar fi doar un punct de plecare,
care constituie doar un pas în
arta de a recruta spioni.

Condi]ia s` fie recrutat ca
spion este îns` aceea ca oricare
dintre ei s` aib` acces direct sau

Apare astfel invidia, pe to]i cei din jur, pe cei cu
salarii mai mari, cu mai multe prime [i recompense
periodice, pe cei care sunt avansa]i mai repede
Spionii, înainte de toate,
sunt oameni, care tr`iesc într-o
societate, sunt individualit`]i,
fiecare cu o personalitate distinct`, dar cu vicii mai mult sau
mai pu]in cunoscute. Cei mai
mul]i oameni sunt corec]i [i tr`iesc dup` principiile [i regulile
clasice, care le ofer` cele mai
diferite satisfac]ii profesionale,
morale, religioase sau materiale, mai modeste sau mai sofisticate.
Printre ei sunt îns`, ca o
excep]ie de la regula social`, [i
mul]i nemul]umi]i profesional,
invidio[i pe colegii de munc`
mai bine preg`ti]i, mai activi,
cu mai mult` personalitate, mai
bine dota]i fizic [i intelectual,
mai noroco[i [i, de ce nu, cu
mai mult` trecere [i mai mult
succes în fa]a [efilor [i a colegelor mai tinere. Apare astfel
invidia, pe to]i cei din jur, pe cei
cu salarii mai mari, cu mai
multe prime [i recompense periodice, pe cei care sunt avansa]i mai repede. Apare dorin]a
de r`zbunare pe [eful care d`
impresia c` nu-l în]elege pe salariatul incompetent, nepriceput, puturos, reticent la tot ce e
nou [i aduce beneficii firmei,
pe colegul care are un standard
de via]` mai ridicat, o ma[in`

printr-un intermediar la informa]ii care s` intereseze o central` de informa]ii. Oricare din
cei de mai sus poate fi un spion,
un tr`d`tor al colectivului din
care face parte, al patronului, al
omului politic, al directorului
institutului în care lucreaz`, al
ministrului pe care-l consiliaz`
sau al guvernului în care este
un înalt func]ionar. Dar nu to]i
spionii sunt tr`d`tori, vicio[i,
la[i, avizi de bani [i alte avantaje materiale.
Ilegalii nu pot fi confunda]i niciodat` cu aceast` categorie clasic` de spioni. Recrutarea ilegalilor se f`cea, dup`
cum a]i v`zut, dup` alte criterii
[i reguli, care fac excep]ie de la
toate principiile muncii de informa]ii.
În munca de informa]ii
care prive[te categoria ilegalilor toate regulile [i principiile privind punctarea, verificarea, recrutarea [i preg`tirea
ulterioar` a acestora pentru
activitatea de spionaj sunt
foarte diferite de cele clasice,
sunt chiar opuse. Ilegalii nu pot
fi niciodat` confunda]i cu
tr`d`torii, cu vicio[ii, cu nemul]umi]ii invidio[i pe colegi [i
pe [efii lor, cu droga]ii sau cei
predispu[i la consumul exage-

rat de alcool, la jocuri de noroc
sau orice alt` categorie social`
dispus` oricând s` vând` un
secret pentru un avantaj material. Ilegalii au f`cut parte din
categoria spionilor devota]i în
primul rând neamului lor [i
apoi institu]iei care i-a recrutat
[i i-a preg`tit.

Ilegalul î[i sacrifica prietenii, familia [i propria sa
via]q, dar nu trqda niciodatq pe nimeni. Un asemenea
om, dacq ar fi fost prins, nu putea fi cumpqrat de nici
un serviciu de spionaj
Ilegalii erau oameni de
sacrificiu, iar ofi]erul instructor
[tia foarte bine acest lucru. El

cuno[tea foarte bine diferen]a
dintre a recruta un spion
obi[nuit, pe un teren str`in, sub

„steag str`in“ [i un ilegal în
România. Regulile erau diferite
[i în privin]a categoriei de persoane pretabile [i în privin]a
criteriilor [i condi]iilor de
recrutare. Ofi]erul instructor
avea suficient` experien]` în
acest joc în care trebuia s` fac`
permanent diferen]a dintre
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interesul material, pasiunea
unui idealist, un erou al unei
na]iuni, pentru care cel de-al
doilea era preg`tit oricând pentru sacrificiul suprem. Ilegalul,
ca spion, era omul care f`cea
totul din convingere, cu pasiune
sincer`, din principii morale.
Ilegalul î[i sacrifica prietenii,
familia [i propria sa via]`, dar
nu tr`da niciodat` pe nimeni.
Un asemenea om, dac` ar fi fost
prins, nu putea fi cump`rat de
nici un serviciu de spionaj. Nu
pentru c` nu avea valoare material` definit`, ci pentru c` nu
avea niciodat` o valoare de
schimb corespunz`toare.

ca el fac parte din eroii acestui
popor [i nu din categoria celor
care îi tr`dau interesele.
În strategia clasic` a recrut`rii unui spion, ofi]erul care se
ocup` de aceast` faz` în formarea de agen]i, exceleaz` în
arta inducerii în eroare a celui
ce urmeaz` a fi recrutat. Exceleaz` pentru c` cel recrutat trebuie efectiv s` fie min]it, p`c`lit, într-un real contract secret
de vânzare-cump`rare de informa]ii. Viitorul agent este, de
cele mai multe ori, nu doar indus în eroare în atragerea la colaborare, dar chiar [antajat, [antajul fiind foarte des folosit

Din acest moment, succesul deplin sau e[ecul
rqmâneau numai [i numai în mâna dirijorului, a
ofi]erului instructor
Recrutarea unui ilegal se
f`cea, dup` cum a]i v`zut, în
]ar`, dup` ce o perioad` îndelungat` de timp era am`nun]it
verificat [i paraverificat, iar
când centrala de spionaj îi
d`dea ofi]erului instructor und`
verde la recrutare era deja un
semnal c` procentul de succes
în aceast` baz`, pentru Central`, era foarte ridicat. Din acest
moment, succesul deplin sau
e[ecul r`mâneau numai [i numai în mâna dirijorului, a ofi]erului instructor. Doar el mai putea acum s` gre[easc` în alegerea metodei de recrutare, a climatului psihologic [i moral în
care [tia s`-[i construiasc` arhitectura convingerii recrutului,
c` jocul în care era atras f`cea
parte din strategia neamului de
a-[i dep`[i starea economic` [i
social` în care se afla [i c` cei

pentru determinarea unei persoane s`-[i vând` patronul sau
pe orice alt` persoan` sau institu]ie, pentru a ob]ine [i a vinde
apoi informa]iile care intereseaz` Centrala sau agen]ia pentru
care lucreaz` ofi]erul recrutor.

domeniu supersofisticat, un institut cu o tehnologie nou` (din
orice domeniu), un partid politic, o institu]ie guvernamental`,
parlamentul unei ]`ri, guvernul,
pre[edin]ia, un organ de informa]ii sau contrainforma]ii, armata, marina, o firm` concurent` etc. În pasul urm`tor, ofi]erul
î[i stabile[te în planul strategic
un studiu atent [i permanent al
locului ales pentru a fi spionat,
în scopul punct`rii elementelor
umane cu acces direct la informa]ii. Din studierea acestora el
î[i va alege categoria de elemente pretabil` la recrutare.
Ofi]erul va pleca de la ideea de
baz` c` oricare din aceste persoane poate deveni agent din
motive [i cauze diverse: vicii,
pasiune, nevoi personale, dorin]a de r`zbunare, l`comie, [antajarea acestora pentru fapte comise ilegal sau în intimitate, dar
care dezv`luite public i-ar crea
respectivului o imagine nedorit` în familie sau societate.
Situa]ia ideal` pentru ofi]erul recrutor este s` îmbine de

În pasul urmqtor, ofi]erul î[i stabile[te în planul
strategic un studiu atent [i permanent al locului ales
pentru a fi spionat
Verific`rile anterioare recrut`rii întreprinse de ofi]er
sunt, de obicei, acelea[i, dar nu
atât de am`nun]ite ca în cazul
ilegalului. În situa]iile de acest
gen ofi]erul recrutor pleac` mai
întâi de la scopul pentru care
realizeaz` recrutarea: ce gen de
informa]ii intereseaz` agen]ia sa
[i care sunt locurile unde se stocheaz` asemenea informa]ii: o
firm` cu profil economic într-un

la început armonios cele dou`
elemente: posibilitatea de a
avea acces direct la informa]ii
[i persoana pretabil`, care s`
accepte imediat s` devin` agent
pentru unul dintre motivele enumerate mai sus. Dar, în munca
de informa]ii se întâmpl` destul
de rar o asemenea performan]`.
De cele mai multe ori g`se[ti
persoane care au acces la informa]ii dar nu pot fi recrutate

datorit` loialit`]ii exagerate fa]`
de [efii pe care urmeaz` s`-i
spioneze. În cealalt` variant`,
persoana dispus` s` tr`deze are
suficiente vicii care s` o determine s` accepte s` fie recrutat`,
dar nu are acces direct la acele
informa]ii de valoare care intereseaz` centrala, situa]ie în
care viitorul agent urmeaz` s`
primeasc` doar sarcini auxiliare: de studiu al altor persoane
viitori agen]i, de influen]` sau
de executarea unor activit`]i
pur tehnice în munca de informa]ii: transport de documente
secrete, primire sau predare,
intercept`ri tehnice, filaj, ac]iuni de sabotaj etc.
În func]ie de rezultatele
ob]inute în primii doi pa[i, ofi-

Ofi]erul recrutor [tie cq un spion,
cu cât este mai u[or de recrutat [i de pu]in
pregqtit în munca de informa]ii cu atât
este mai u[or de prins
]erul î[i stabile[te legenda de
contact cu viitorul agent, legenda de acoperire [i metoda de
recutare. Cele trei elemente vor
fi foarte diferite, de la caz la
caz, în raport de fiecare în parte. În toate situa]iile îns`, ofi]erul se va prezenta sub identit`]i
false, anticipând orice situa]ie
în care, într-un eventual e[ec al
recrut`rii, retragerea din combina]ie s` nu-i afecteze nici lui
personalitatea profesional`, dar
mai ales identitatea agen]iei
pentru care urma s` fac` recrutarea. Ofi]erul recrutor [tie c`

un spion, cu cât este mai u[or
de recrutat [i de pu]in preg`tit
în munca de informa]ii cu atât
este mai u[or de prins de cei pe
care îi spioneaz` sau de organele de contrainforma]ii adverse. Un asemenea spion tr`deaz`
foarte u[or pentru un alt st`pân
care-i ofer` mai mult decât cel
pentru care ob]ine informa]iile,
fie ca s` se opreasc` s` mai fure
[i alte materiale, fie s` fac` joc
dublu, derutându-[i primul st`pân. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (X)
Mai aveam câteva ore
pân` la întâlnirea cu Sandy. Am
ie[it din hotel [i m-am deplasat
pân` la prima cabin` telefonic`,
de unde am sunat-o pe „bunica“. I-am comunicat c` nu i-am
g`sit „medicamentul“ pentru
inim` [i s` vorbeasc` cu „medicul“ s`-mi indice altceva, un înlocuitor, ceva asem`n`tor. I-am
promis c` o voi suna cam într-o
or`, dou`. {tiam c` „bunica“ a
în]eles foarte bine mesajul, a[a
c` m-am mai plimbat pu]in, pe
jos, prin câteva magazine [i
prin parcul din apropiere. Apoi
am luat ma[ina din parcare [i
timp de circa o or` mi-am continuat contrafilajul pentru o [i
mai mare siguran]` a întâlnirii.

trebuia sigur s` fie g`sit [i în
„farmaciile“ din spa]iul „Andra“. Dup` denumirea noului
medicament indicat mi-am dat
seama de mesaj. În seara precedent` Sandy vorbise [i el în
]ar`, cu un „nepot“, c`ruia îi
transmisese codificat tot ce se
întâmplase cu „A007“. „Nepotul“ vorbise cu „unchiul“ s`u
din Bucure[ti iar Sandy urma
acum s`-mi transmit` hot`rârea
exact` [i clar` a Centralei de
informa]ii. Mi-am dat seama c`
se întâmplase ceva mai deosebit [i c` în nici un caz nu-l mai
puteam întâlni pe A007.
La el era cheia atacului de
cord. Am ie[it din cabina telefonic`, m-am urcat în ma[in` [i

„Nepotul“ vorbise cu „unchiul“ squ din Bucure[ti iar
Sandy urma acum sq-mi transmitq hotqrârea exactq [i
clarq a Centralei de informa]ii
Nu am remarcat nici o
„scam` pe pantaloni“, a[a c`
am intrat din nou în cabina telefonic` [i am sunat-o pe „bunica“. Vorbise cu „medicul“.
Acesta consultase „dic]ionarul“
interna]ional de medicamente
[i g`sise ceva asem`n`tor, care

m-am îndreptat spre Toreadorul. A[a se numea restaurantul
unde urma s` m` întâlnesc cu
Sandy. Toreadorul era situat undeva pe plaja oceanului, înconjurat de o vegeta]ie bogat` în
palmieri [i eucalip]i de un verde închis, [i care acum mi se

p`reau mult mai plini de verdea]` [i mai înal]i decât la ultima mea vizit`. Toate mesele
erau dispuse în jurul unui bazin
nu prea adânc, plin cu pe[ti de
toate culorile [i cu numeroase
fântâni arteziene. Era aproape
de prânz, dar nu era aglomerat,
a[a c` nu mi-a fost prea greu
s`-l identific u[or, de la distan]`, pe prietenul meu. Î[i alesese o mas` lâng` un palmier
imens, chiar pe partea din care

oceanul se putea vedea într-o
imensitate de culori [i de reflexe ale soarelui.

de cire[, în timp ce studia probabil lista de bucate a restaurantului. Apoi m-am îndreptat spre el,

„Ce faci, prietene, nu te-ai schimbat deloc. Nu vrei sq
îmbqtrâne[ti. Î]i prie[te clima sau ai gqsit
medicamentul minune care te întinere[te?“
Am profitat câteva secunde
[i m-am oprit pe terasa pe care
urcasem, apoi l-am privit de la
distan]`, în t`cere, admirându-i
calmul cu care tr`gea din pipa sa

a[teptând s`-[i ridice privirea [i
s` m` observe cum m` apropiam. Când m-a observat, s-a ridicat, a mai f`cut câ]iva pa[i, m-a
privit lung, apoi m-a îmbr`]i[at

îndelung, ca doi prieteni adev`ra]i, care parc` nu se v`zuser`
de-o ve[nicie. Amândoi eram
emo]iona]i [i parc` aveam [i
lacrimi în ochi! Pentru câteva
secunde am t`cut amândoi, apoi
am spart eu ghea]a, f`r` a uita
îns` c` tot dialogul urma s`-l
avem în limba englez`: „Ce faci,
prietene, nu te-ai schimbat
deloc. Nu vrei s` îmb`trâne[ti.
Î]i prie[te clima sau ai g`sit medicamentul minune care te întinere[te?“. „Nici tu nu te-ai
schimbat, Andrei. Ia loc, te rog.
Cum te sim]i la noi? Am auzit c`
e[ti de câteva zile pe aici. Ai
reu[it s` te plimbi prin zon`, s`
vezi dac` s-a mai schimbat ceva,
dac` mai recuno[ti locurile [i
prietenii?“. „Ce servim? Alege
tu câte ceva din ce-am servit la
ultima întâlnire din Monaco“.
Sandy a chemat chelnerul [i i-a
ar`tat câteva sortimente de pe[te
de pe lista de bucate, apoi un
sortiment de vin alb. Ca aperitiv
a comandat un whisky, apoi [i-a
scuturat pipa, dup` care [i-a umplut-o din nou cu un tutun aromatic [i puternic, [i a aprins-o.
Pqrin]ii lui Sandy se
nqscuserq pe undeva
prin zona din care era [i
vinul, pe care îl bea
mereu cu aceea[i plqcere
cu care povestea de unde
se trqgeau toate
rudele sale
Îl priveam [i ardeam de
ner`bdare s` intr`m în subiectul
care m` obsedase toat` noaptea.
Aveam îns` timp suficient, a[a
c` mi-am re]inut curiozitatea [i
am continuat pe teme familiale,
profesionale [i mondene. Sandy
m-a pus la curent cu ce mai era
prin zon`, cu ocupa]ia membrilor familiei lui, cu starea de
s`n`tate a acestora, cu ultimele
excursii f`cute [i cu succesele
sale în domeniul de cercetare în
care lucra. Am mâncat, apoi
chelnerul a desf`cut sticla de
vin alb pe care o comandase
Sandy. Era delicios [i mi se
p`rea cunoscut, a[a c` l-am
rugat s`-mi arate soiul de vin.
Era un vin românesc, de
Pietroasele. Sandy îmi f`cuse o
surpriz` pl`cut`. Când ne cunoscusem, cu ani în urm`, la
Monaco, b`usem acela[i vin.
P`rin]ii lui Sandy se n`scuser`
pe undeva prin zona din care era
[i vinul, pe care îl bea mereu cu
aceea[i pl`cere cu care povestea
de unde se tr`geau toate rudele
sale. Am mai comandat o sticl`
[i a[teptam cealalt` surpriz`,
care ne obligase s` ne întâlnim a
doua oar` în via]` [i care m`
salvase, probabil, de la un pas
ale c`rui urm`ri aveam s` le
aflu foarte curând. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu

ALERTA

Nr. 17  5 - 11 octombrie 2005

9

investiga]ii

Organizaþii neonaziste în România
Poli]ia a surprins la Hunedoara adep]ii nazismului \n timpul
desfq[urqrii unui ritual specific
Sfâr[itul anului trecut a
adus \n aten]ia opiniei publice,
din p`cate doar pentru pu]in
timp, un subiect prea pu]in luat
\n seam`: \n România exist`
grup`ri care propov`duiesc rasismul [i xenofobia, antisemitismul [i nazismul, \[i recruteaz` permanent noi adep]i, organizeaz` ac]iuni sub ochii
lini[ti]i ai autorit`]ilor, autorit`]i
care sunt convinse c` totul este
doar o joac` de copii, o joac`
de-a istoria. Satanismul a fost
luat \n seam` abia dup` ce
SRI-ul a tras un semnal de
alarm` serios. „Noul“ fenomen,
care numai nou nu este, este [i
el privit cu \ng`duin]` [i f`r`
\ngrijorare. De ce anume o fi
nevoie pentru a fi luat \n serios?

Ritual pãgân
Chiar \nainte de Cr`ciun,
\n noaptea de 21 spre 22 decembrie 2004, un grup de 13
persoane, cu vârste cuprinse
\ntre 17 [i 38 de ani, a fost surprins de poli]i[tii hunedoreni \n
timpul unei ceremonii religioase p`gâne. Locul – platoul
„Pasul Ciorii“ din situl arheologic de la Coste[ti, jude]ul Hunedoara. Unii dintre participan]ii la ceremonie erau \mbr`ca]i \n costume care imitau uniformele fasciste. Tinerii aveau
la ei steaguri cu \nsemne specifice, o zvastic` de mari dimensiuni confec]ionat` din lemn,
coarne de bou pe care se g`seau
diferite inscrip]ii runice [i
celtice. Printre cei prezen]i,
poli]i[tii au descoperit [i câ]iva
tineri care nu pricepeau nici ei
ce se \ntâmpl`. G`siser` pe
internet o ofert` care promitea
o excursie de trei zile la Coste[ti, la un pre] mai mult decât
atr`g`tor. Urmarea – au fost
lua]i pe sus de poli]i[ti [i pu[i,
pentru scurt timp, „sub acuzare“. Timp de aproximativ 18
ore, to]i cei g`si]i acolo au fost
ancheta]i de o echip` format`
din poli]i[ti [i un procuror de la
Sec]ia de Combatere a Criminalit`]ii [i Terorismului.
Cel care conducea ceremonia este un b`rbat cunoscut
pentru convingerile lui xeno-

fobe [i fasciste. Andrei Molnar
este cercetat pentru \nc`lcarea
articolului 317 din Codul Penal
[i a Ordonan]ei de Urgen]` nr.
31/2002, care stipuleaz` „interzicerea organiza]iilor [i simbolurilor cu caracter fascist, rasist
sau xenofob [i a promov`rii
cultului persoanelor vinovate
de s`vâr[irea unor infrac]iuni
contra p`cii [i omenirii“, fiindu-i interzis` p`r`sirea ]`rii pe
o perioad` de 30 de zile. Dac`
va fi g`sit vinovat, risc` o
pedeaps` cu \nchisoarea de la 6
luni la 5 ani.

Dragoste de SS
„Membrii acestui grup
participau la un ceremonial p`gân. Sub acoperirea unei societ`]i, tân`rul racola persoane cu
orient`ri fasciste, rasiste [i
xenofobe. El a lansat pe internet un website intitulat „Societatea Gebeleizis – O familie.
Un neam. Un teritoriu“. Pe
acest site pot fi g`site \ndemnuri [i mesaje cu caracter xe„Lucrqm pentru singura solu]ie viabilq, cea care a
fost adevqratul scop [i ]elul final al Pqgânismului:
crearea unei specii umane mai evoluate,
o Specie Supraumanq“
Andrei Molnar
nofob, rasist, fascist [i satanist.
Textele respective sunt pline de
injurii [i insulte la adresa cre[tinismului, Bisericii, clerului [i
a poporului evreu. |n cadrul
website-ului sunt materiale de
propagand` na]ionalist-fascist`, prezentate ca documente
istorice ale perioadei interbelice, cântece [i mar[uri ale Partidului Na]ional Socialist, cântece [i mar[uri – Divizia SS
Hitler Jungend, Mar[uri SS ale
diviziei SS – Wiking, Panzer
Marches [i altele. Participan]ii
la ceremonial, care s-au mai
\ntâlnit \n ultimul an \n
localit`]i din jude]ele Hunedoara [i Sibiu, folosesc adesea
salutul fascist, chiar [i \n locuri
publice“, declara, imediat dup`
ce „masca]ii“ au terminat ac]iunea, subcomisarul Traian
Berbeceanu, [eful SCCOA
Hunedoara.

Singura soluþie:
o specie supraumanã
De altfel, Molnar a mai
fost arestat [i judecat, chiar
condamnat la [ase luni de \nchisoare. Acuza]iile au fost acelea[i. Site-ul lansat de Molnar
pe Internet, intitulat „Societatea
Gebeleizis – O familie. Un
neam. Un teritoriu“ – parafraz`
a celebrului slogan nazist „Ein
Volk. Ein Reich. Ein Fuhrer“ –
abund` \n „documente“ [i „argumente“ \n sprijinul teoriilor
sale. Membrii societ`]ii se consider` p`gâni, a[a cum ar fi fost
dacii, iar românii nu sunt decât
o corcitur` \ntre daci [i „tâlharii
Romei“. }iganii, evreii, negrii
– to]i sunt „taxa]i“ pe site.
„Lucr`m pentru singura solu]ie
viabil`, cea care a fost adev`ratul scop [i ]elul final al P`gânismului: crearea unei specii umane mai evoluate, o Specie Su-

Gebeleizis ºi simbolul zvasticii
|n panteonul vechi, anterior lui Zalmoxe, Gebeleizis este zeul suprem, st`pânul Cerului, furtunilor, al tunetelor [i fulgerelor, dar [i al P`mântului [i p`str`tor al tainelor vie]ii [i mor]ii. El mai este
considerat [i zeul r`zboiului [i patronul aristocra]iei militare. |n general, Gebeleizis este v`zut drept
un b`rbat vânjos, cu barb`. |n onoarea sau \mpotriva lui Gebeleizis, dacii tr`geau cu arcurile \nspre
cer. Acest ritual a fost interpretat ori drept un gest de venera]ie, prin \ncercarea de a purifica fa]a
zeului ceresc, risipindu-i norii, ori drept o manifestare de dezaprobare, care \i repro[a zeului norii
[i vremea potrivnic`, ce distrugeau p`durile sau recoltele. Imaginea acestui zeu este asociat` cu simbolul zvasticii, lucru interesant, deoarece acesta este de asemenea simbolul zeului nordic Thor,
reprezentând ciocanul Mjollnir pe care Thor \l mânuia.

prauman`, în acord cu Legile
Eterne ale Naturii (...) Alegoriile str`mo[ilor no[tri arat` c`
ei \n]elegeau c` scopul lor pe
p`mânt era de a scoate la iveal`
o specie uman` mult mai evoluat`“, insist` membrii grup`rii,
cerându-le tuturor simpatizan]ilor lor s` p`r`seasc` ora[ele [i
s` creeze comunit`]i izolate,
unde s` re\nvie p`gânismul.

Fotografii: gebeleizis.org

Materiale de
propagandã „la greu“
Poate c` mai bine se poate
\n]elege ce \nseamn` aceast`
mi[care „pa[nic` [i inofensiv`“
dac` spicuim din rechizitoriul
întocmit \n 2003 de procurori
ai Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Sibiu, prin care s-a
dispus trimiterea în judecat` a
inculpatului Molnar Andrei,
cet`]ean româno-francez, domiciliat în Strasbourg [i cu re[edin]a în Sibiu, pentru comiterea în concurs a infrac]iunilor
de propagand` na]ionalist-[ovin` [i interzicerea organiza]iilor [i simbolurilor cu caracter
fascist [i xenofob: „la perchezi]ia efectuat` la acesta acas`
sunt descoperite un num`r
impresionant de flutura[i, afi[e,
c`r]i, invita]ii pentru diferite
manifest`ri organizate de învinuit, reviste, casete audio, CDuri, precum [i un calculator ce
con]inea materiale în care erau
expuse simboluri fasciste, de
promovare a activit`]ii lui
Adolf Hitler sau în cadrul
c`rora erau expuse idei rasiste
sau [ovine. Exemplific`m în
acest sens: flutura[i pe care

erau imprimate cifrele 88 [i cuvântul „BEST“ (nr. 88 este
folosit de promotorii neonazismului fiind asociat cu faptul c`

de iarn` pentru data de 21 –
22.12.2003; numeroase casete
audio con]inând cântece [i
mar[uri naziste în limbile ger-

„Textele respective sunt pline de injurii [i insulte
la adresa cre[tinismului, Bisericii, clerului
[i a poporului evreu“
Traian Berbeceanu, ºeful SCCOA Hunedoara

litera „H“ este a opta în alfabet), flutura[i ce purtau data de
20.04.2004 ca zi de s`rb`torire
a na[terii lui Adolf Hitler; afi[e
cu titulatura: Art. 317 Cod penal, [enil` de tanc comunist pe
grumazul poporului român;
afi[e tip manifest format „A4“
având titulatura „Libertate pentru Hendrick Moebus [i zvastica nazist`“ sau cu titlul „}iganii plaga României“; flutura[i
cu portretul lui Adolf Hitler tip
– invita]ie pentru participarea la
s`rb`torirea zilei de na[tere a
lui Hitler, la 20.04.2004; flutura[i tip invita]ie la s`rb`torirea
echinoc]iului de prim`var` la
19 – 21.03.2004 sau la solsti]iul

man` [i spaniol`; numeroase
CD-uri con]inând fotografii ale
lui Hitler, însemne fasciste, flutura[i cu texte împotriva ]iganilor [i evreilor, filme de propagand` nazist` – ex. „Triumful
voin]ei“, cântece [i mar[uri
legionare; Molnar apare în
diferite imagini folosind salutul
nazist în timp ce se afla în fa]a
steagului ro[u cu zvastica fascist`“. Acela[i rechizitoriu
demonstreaz` c` ac]iunile pe
care Molnar le-a organizat \n
diferite localit`]i din România
au avut, f`r` nici o urm` de
dubiu, un caracter fascist, xenofob [i [ovin.
Claudiu BRAN
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Primarul penal ºi analfabet – Vãle Paul
Fqrq comentarii
„Dup` ce a vândut p`tulul
fostului CAP Stoene[ti, în lungime de 80 m, printr-o licita]ie
de form`, pentru c`, dac` era
real`, se g`seau mul]i s`teni s`
dea 40 de milioane, cu cât l-a
vândut el. Numai ]igla, solzi
de pe[te, f`cea 100 de milioane [i el le-a dat cu 40. Ambele
vânz`ri au fost f`cute aceluia[i patron. Fosta prim`rie,
din centrul comunei, s-a vândut cu 80 de milioane, f`r`
licita]ie. Dac` cineva din opozi]ie încerca s`-i spun` despre
toate aceste lucruri, ne amenda. Eu [i acum pl`tesc o amend` de 5 milioane, noroc c`
n-au ie[it PSD-i[tii la putere,
c` poate eram arestat.
Repara]iile la prim`rie [i
la [coli s-au f`cut de aceea[i
firm`, de o rud` a lui Ionic`,
fostul pre[edinte al Consiliului
Jude]ean Olt. Repara]ia a costat 1,2 miliarde. P`i, cu banii
`[tia f`ceau dou` prim`rii. La
[coal` repara]iile au ajuns la
500 de milioane lei. D`dea o
vopsea cu pensula [i cu o pomp`. Oamenii care lucrau acolo
îi pl`tea cu 2.500.000 lei la
negru. Dac` se f`cea o expertiz` se constata c` sumele erau
umflate la maximum.
Dup` dou`-trei luni, ceea
ce f`ceau ei c`dea. C`dea tencuiala, c`dea varul …
{i i-am spus [i în [edin]a de consiliu cq el nu mai e
pentru ob[te, ci numai pentru interesul lui personal.
Pentru cq am avut acest curaj, sq-i spun adevqrul,
m-a târât prin judecq]i
Înainte de alegeri, primarul mi-a zis s` dau l`ie[ilor
(rromi locali din comuna Stoene[ti) doi porci la 250 kg fiecare [i [i-a pus [tampila prim`riei pe cererea mea, c` în
dou` luni îmi va da banii.
Mi-a dat avans 5 milioane
atunci [i dup` aceea n-am mai
v`zut banii. Primarul i-a spus
consilierului de la Prim`rie:
„Dac`-i dai banii lu Damian,
eu te dau afar`!“. {i mai am de
luat vreo 5 milioane. To]i
fo[tii consilieri au fost amenda]i. M-a amendat fiindc`
i-am zis ce mi-a spus un
cet`]ean, c` a luat ni[te fier
beton care era aici pentru a se
construi ceva. {i i-am spus [i
în [edin]a de consiliu c` el nu
mai e pentru ob[te, ci numai
pentru interesul lui personal.
Pentru c` am avut acest curaj,
s`-i spun adev`rul, m-a târât
prin judec`]i, amenzi penale.
Nici nu vreau s`-i pronun]
numele, pentru c` îmi vin
ame]elile.“
„Eu fac parte din cet`]enii
comunei care beneficiaz` de

Legea 416. Toate problemele
au început de la sfâr[itul anului 2003. Am fost un grup de

sunt amenin]a]i. Eram în jur de
200 persoane care trebuiau s`
primeasc` bani. Unde sunt
banii `[tia? Ce-a f`cut cu ei?
De atunci nu mai avem acces
la legea asta. Vreau ca banii s`
ne fie da]i, pentru c` dac` e
infrac]iune se va duce acolo
unde îi este locul.

Vrea sq ne înfometeze ca sq nu mai putem vorbi,
ca sq fim la cizma lui
oameni care beneficiau de
acest ajutor de la stat [i el,
înainte de alegeri, a dublat
num`rul dosarelor pentru
Legea 416 ca s`-l ajute la
alegeri, lucru pe care l-a reu[it.
Toate au mers foarte bine dup`
alegeri. În fiecare lun` luam
banii regulat, bani pentru care
prestam 72 ore de munc` în
folosul comunit`]ii. Din iunie
2004 pân` în octombrie n-am
mai luat nici un ban. Vrea s`
ne înfometeze ca s` nu mai
putem vorbi, ca s` fim la
cizma lui. În octombrie ne-a
dat bani doar pentru luna
respectiv`, apoi n-am mai
v`zut bani pân` în ianuarie
2005. Pe bani ne-a dat lemne,
cu 1.600.000 lei tona, când
în comun` se vindeau cu
1.200.000 lei. Oamenii nu au
curajul s` spun` adev`rul c`

Ceilal]i oameni nu au curajul s` vorbeasc` pentru c` îi
d` afar` de la Legea 416. Asta e
metoda de lucru a primarului.
În mai, când s-a dat und` verde
pentru campania electoral`,
ne-am f`cut [i noi (PD) platforma noastr` electoral`. Ca s` ne
închid` gura [i s` r`mân` singurul candidat se ducea în
fiecare zi la poli]ie [i m` reclama pentru nimic. Iar poli]ia îi

Ca sq ne închidq gura [i sq rqmânq singurul
candidat se ducea în fiecare zi la poli]ie [i mq reclama
pentru nimic
era subordonat`. M-au amendat
cu dou` milioane pentru ni[te
presupuse injurii aduse la adresa primarului V`le Paul. Lucruri care nu erau adev`rate. A
pus un martor fals [i cu ajutorul
acestuia a reu[it s` m` amendeze. Acest primar nu mai merit`

s` conduc`. Ajungem cu el
pân` la Strasbourg, c` e un
analfabet. Dac` îl pui s` citeasc` nu [tie s` citeasc`, dac` îl pui
s` spun` tabla înmul]irii pe s`rite nu [tie. A ajuns s` ne conduc` un pr`p`dit...“. (va urma)
Eugen Mu[at
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sub lupq

Cu jalba în proþap ºi cu rogojina în cap
Se nume[te Horia Opran [i este
de profesie inginer. A venit la redac]ie
cu o figur` debusolat`, deprimat [i
ne-a întrebat:
– Spune]i-mi, v` rog, dac` ai un
necaz, oare cui te po]i adresa în ]ara
aceasta?
Nedumerit, îl întreb despre ce
necaz vorbe[te.
– E[ti bolnav tu, so]ia, copilul?
– Nu.
– Atunci care este necazul [i nu
[tii cui s` te adresezi?
– E ceva mai grav, mult mai grav
decât î]i imaginezi. Mama a decedat
iar eu cred c` a fost omorât`.
În timp ce vorbe[te, pare transfigurat, buza de jos îi tremur` [i prive[te
undeva parc` dincolo de peretele camerei în care ne afl`m. Pare altul decât
cel care a intrat pe u[`.
– Cum s-a întâmplat [i ce te determin` s` crezi c` mama ta a fost asasinat`?
Inginerul Horia Opran mi se
dest`inuie.
– {tii, eu m` aflu într-un proces
civil cu fratele meu, Opran Constantin
Gheorghe, cadru didactic la Institutul
Politehnic din Bucure[ti. Acesta a f`cut presiuni asupra mamei s` semneze
un contract de între]inere prin care era
obligat` s`-i cedeze bunurile imobile
în valoare de circa 8-900.000 de euro.
Pentru ziua de 29.09.2005, mama a fost citat` ca martor` în acest
proces. Instan]a dorea s`-i fac` [i o
evaluare medico-legal` pentru a aprecia dac` era st`pân` pe actele [i faptele sale, ea fiind suferind` de demen]` degenerativ`.
Prezen]a ei în instan]` ar fi dovedit c` un om în starea de degradare
mintal` ca a mamei inginerului nu putea semna un contract valabil prin care
dispunea de bunuri de valoare foarte
mare, înc`lcând astfel rezerva succesoral`.
Cu câteva zile înainte de a fi
ascultat` de instan]`, adic` la
23.09.2005, Horia Opran a aflat întâmpl`tor c` mama sa a decedat, fratele s`u Constantin Opran interzicându-i s-o vad`, atât înainte, cât [i dup`
ce a murit. Cu ce drept? De ce? U[or
de imaginat.
F`r` s`-[i anun]e fratele, Constantin Opran a plecat în mare grab`
din Bucure[ti cu mama sa decedat`,
pentru a o înmormânta la Cîmpulung
Muscel, în secret.

Opinteala
de la parchet
Inginerul Horia Opran s-a deplasat în Strada Scaune, la sediul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti,
pentru a depune plângere penal` privind moartea suspect` a mamei sale.
La intrare, l-a întâmpinat un
domn. În uniform`. Plutonier major.
Cu o mutr` acr`, de parc` ar fi dat
cineva buzna peste el în cas` în timp
ce-[i f`cea baie, plutonierul se interes`
care este scopul vizitei inginerului
Opran la parchet, la o or` a[a de târzie.
Era 16 [i 25 de minute.
– Vream s` depunem o plângere
la parchet.

– Nu se poate. Mâine, azi s-a terminat programul [i procurorii sunt
acas`. Uite, e dep`[it de ora 16.00 [i
ar`tând ceasul b`tea cu degetul în cadran de parc` el era [eful, iar noi subofi]eri întârzia]i la serviciu.
– Bine, domnule, dar un procuror
de serviciu tot trebuie s` existe.
– Nu exist`, se r`]oi la noi plutonierul major, merge]i acas`, nu v` e
clar?
– Domule, este vorba despre o
moarte suspect` [i vrem ca procurorul
s` dispun` o constatare medico-legal`
(o fi în]eles, n-o fi în]eles ce i-am spus,
nu [tim).
– Nu, nu se poate, aici nu este nimeni, mâine, s-a terminat programul!
Discu]ia acesta î]i d`dea senza]ia
c` te afli la o gr`dini]` cu program
redus [i dup` terminarea programului
nu mai po]i discuta decât cu portarul,
care te îndeamn` s` vii mîine.
Era clar c` aceast` înc`p`]ânare a
plutonierului nu venea de la el. Omul
primise probabil ordin de la procurori
s` nu fie deranja]i dup` orele 16.00
punct. V`zând c` n-o scoate la cap`t
cu „fermitatea“ pe care o manifesta
jandarmul, inginerul Opran l-a anun]at
pe plutonier c`-i va face plângere la
Parchetul Militar.
La auzul acestor vorbe, jandarmul parc` s-a trezit din somn. Era
pielea lui în joc acum.
Sup`rat, cu fruntea încre]it` [i cu
col]urile buzelor l`sate, omul în uniform` a pus mâna pe telefon [i a format un num`r. Oare cu cine dorea s`
vorbeasc` dac` to]i procurorii erau
acas` sau în concediu? Mister.
– Alo! Aici poarta, s` tr`i]i (bine),
sunt unii care vor s` vorbeasc` cu
cineva, spun c` e vorba de omor sau
nu [tiu ce. Nu vor s` plece, le-am spus
s` vin` mâine. Fac scandal aici. Nu
pleac` deloc, se justifica timid plutonierul major. O bil` neagr` pentru el.
Ce trebuia el s` fac` [i uite ce-a f`cut.
Cam sl`bu], a cedat repede. Trebuia s`
fie mai energic, mai conving`tor. S`-i
dea în brânci afar` pe obraznicii care
au îndr`znit s` deranjeze dup` ora 16,
adic` la 16 [i 20 de minute. Ce, ei cred
c` dac` au v`zut aici scris Ministerul
Public, vin a[a cum li se n`zare lor. Ce,
e pentru public? {i ce dac` vroiau s`
depun` o plângere privind o moarte
suspect`, p`rea s` spun` interlocutorul
bietului plutonier prins între ciocan [i
nicoval`.
Dup` un timp, jandarmul pas`
telefonul petentului. Omul s-a prezentat politicos.

– Sunt inginerul Horia Opran.
– Da, [i ce dori]i?
– Sunte]i procuror? Doresc s`
vorbesc cu procurorul de serviciu în
leg`tur` cu o moarte suspect`.
– Da, sunt procurorul.
Omul i-a explicat pe scurt de ce
insist` s` discute acum [i nu mâine cu
procurorul de serviciu (din data de
23.09.2005 ora 16.45).
Cu mare greutate, dup` îndelungi
tratative, i s-a permis jandarmului s`-l
conduc` pe Opran Horia la procurorul
de serviciu (unul dintre ei, pentru c` în
mod normal sunt mai mul]i, pentru
omoruri, pentru droguri etc.)
Ajuns la procurorul de serviciu,
petentul i-a explicat care este spe]a,
prezentându-i plângerea penal` plus
un set de documente care justificau în
opinia petentului prezen]a sa la parchet la ora „târzie“ din zi, adic` ora
16.45 de minute.
Dup` aceasta, petentul l-a rugat
pe procurorul de serviciu s` fac` demersurile necesare pentru efectuarea
unei constat`ri medico-legale asupra
cadavrului. Omul nu ceruse altceva
decât s` se aplice dispozi]iile articolului 114 din Codul de procedur` penal`.
„În caz de moarte violent`, de moarte
a c`rei cauz` nu se cunoa[te ori este
suspect`, [...] organul de urm`rire general` dispune efectuarea unei constat`ri medico-legale [i cere organului
medico-legal, c`ruia îi revine competen]a potrivit legii, s` efectueze aceast`
constatare.
Inginerul Opran Horia nu a cerut
altceva, decât ceea ce legea prescrie,
pentru toate situa]iile similare celei
prezentate.

Logicã-beton armat
Care era organul de urm`rire
penal` competent? Simplu. Parchetul
de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti c`ruia petentul s-a adresat, dup` „lupte
grele“ cu jandarmul de la poart`.
Care era organul medico-legal
competent s` efectueze constatarea
medico-legal` în cazul de fa]`? Evident, Serviciul Medico-legal de la Bucure[ti. Locul unde a survenit moartea
suspect`.
R`spunsul primit de la procurorul
de serviciu a fost acela c` s` l`s`m
plângerea penal` la dânsul. S` l`s`m
mortul s` fie îngropat [i abia dup`
aceea prin ordonan]` se va dispune
deshumarea în vederea efectu`rii constat`rii medico-legale. Nimic mai clar
de atât. Am r`mas stupefiat. Adic` nu
se face autopsia când mortul este înc`
neîngropat, dar o face dup` ce-l
îngroap` [i apoi îl dezhumeaz`. Omul
[i-a exprimat nedumerirea fa]` de o
logic` prea complicat` poate pentru
prostime, dar clar` pentru domnul
procuror.
Spune mai departe domnul
procuror:
– Vom face cercet`ri [i dac`
moartea este suspect` vom dispune
deshumarea pentru constatarea medico-legal`.
{i noi, fraierii, credeam c` suspiciunea rezult` din situa]ia de fapt, iar
din cercet`ri ne a[teptam s` ni-l arate

cu degetul pe autor (dac` exist`, bineîn]eles). S` fie clar, singura modalitate
de a stabili dac` o moarte este violent`
sau natural` (cu alte cuvinte stabilirea
cauzei medico-legale a mor]ii, cum ar
spune un specialist) se face numai
print-o consultare medico-legal` sau,
dup` caz, o expertiz` medico-legal`.
Dup` cum singura modalitate de
a da NUP la o lucrare penal` este s` nu
aduni probe în cauz`, ci s` iei
declara]ii sau s` desf`[ori alte activit`]i
care conduc la concluzia c` fapta nu
„exist`“ sau, [i mai simplu, s` nu-i
prime[ti pe cet`]enii care vor s` depun` plângeri sau s` nu le înregistrezi
lucarea.
Nemul]umit de modul în care a
fost tratat inginerul Horia Opran la
Parchetul de pe lâng` Tribunalul
Bucure[ti, acesta a plecat la Parchetul
General.
La poart`, aceea[i poveste, subofi]erii de jandarmi i-au spus c` s-a terminat programul [i procurorul de serviciu nu exist` la acest înalt parchet.
Cu alte cuvinte, în România parchetul
este pustiu dup` ora 16.00. Poate s` se
întâmple fapte grave de la omor, tâlh`rii sau trafic de droguri, pentru c` pe
nimeni nu intereseaz` aceste aspecte
dup` ora 16.00.

Frumoasã reformã
a justiþiei, grea tranziþie
Omul a ie[it din cl`direa parchetului debusolat, privind cu lehamite
c`tre impozanta cl`dire a parchetului.
Mai pe la toate etajele a v`zut lumini [i
s-a întrebat, în mintea lui, oare pentru
ce ar fi l`sat luminile aprinse cei care
au p`r`sit birourile la ora 16.00 în
mare grab`? Pentru c` pl`tesc contribuabilii taxe [i impozite, tot mai multe
[i mai insuportabile, deci sunt [i pen-

tru curent electric [i pentru alte cheltuieli.
Dar dac` în birourile cu lumina
aprins` lucra un procuror [i exista
chiar unul de serviciu? Oare ce lucrau? Sau pentru cine lucrau? Din dispozi]ia cui?
„Pardon, persoan` însemnat`, nu
spui cine. Bechir, coan` Joi]ico“.
Un lucru trebuie s` fie clar. Noi
nu spunem c` moartea Constan]ei
Opran a fost violent` sau c` a fost natural`. Noi spunem c` moartea a fost
suspect`, având în vedere rela]iile dintre fra]i, procesul aflat pe rol, faptul c`
trebuia s` apar` în instan]` în
29.09.2005. {i a decedat cu câteva zile
înaintea acestei date. Mai avem în vedere [i valoarea la care se ridic` obiectul litigiului (aproximativ 900.000 de
euro).
Prin urmare, toate aceste împrejur`ri neclare au o constatare medicolegal` în cauz` pentru aflarea adev`rului. Dar nu s-a f`cut, cum nu s-au
f`cut multe în aceast` ]ar`. {i cui îi
pas`? Campania electoral` a trecut de
mult, unii se gândesc chiar la alegeri
anticipate. De programul de guvernare
au uitat de mult cei care vremelnic ne
p`storesc.
Vechile obiceiuri s-au reluat, sau
nu au fost abandonate niciodat`.
Func]ionarii publici cred c` sunt [efii
cet`]enilor, îi ceart`, se r`]oiesc la ei
când vin cu peti]ii sau alte „chestii“
nepl`cute care le tulbur` lini[tea [i
somnul, iar noi îi d`m înainte cu
Uniunea European`.
P`i, suntem noi preg`ti]i s`
intr`m în Uniunea European`? Cu astfel de mentalitate [i mod de ac]iune
spre 2050, încolo, ar spune unul „bolnav de optimism“.
Ion Cosmulescu
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magazin
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

Inocenþa
Inocen]a, dintr-un motiv
(obscur) sau altul ([i mai obscur) a trecut întotdeauna, în
ochii multora, drept o calitate
ce trebuie protejat` [i admirat`.
De ce? Pentru c` e asociat` cu
copiii – puri [i inocen]i. Pentru
c` e confundat` cu antonimul
blaz`rii. Pentru c` e asociat` cu
o capacitate de perpetu` mirare
în fa]a vie]ii. L`sând la o parte
c` ceea ce în cazul copiilor
merge, în cazul adul]ilor devine
deseori dizgra]ios (exemplu: a
face pipi în pat), nici m`car nu
este a[a.
Într-adev`r ne na[tem cu
to]ii inocen]i pentru simplul
motiv c`, exceptându-i pe cei
care cred c` au mai tr`it [i pe
vremea lui Tutankhamon, suntem ne-tr`i]i, adic` nu [tim
nimic despre nimic. Din momentul în care deschidem
ochii, suntem deja un pic mai
pu]in inocen]i. Iar dac` înv`]`m
s` r`mânem cu ochii deschi[i
toat` via]a – ceea ce e preferabil
– n-avem cum s` r`mânem inocen]i. {i totu[i, am întâlnit [i
adul]i inocen]i. Care, în treac`t
fie spus, m` enerveaz` cumplit.
Pentru c`, dac` te-ai f`cut
mare, inocen]a e:
1. Lene – lene de a te cunoa[te, de a transforma ce se în-

tâmpl`, de a pune în rela]ie ce se
întâmpl` cu ceea ce s-a mai întâmplat, ]ie [i altora, lene de a
încerca s` în]elegi [i, o dat`
în]eles, s` faci ceva cu în]elegerea – s-o pui la îndoial`, dac`
vrei, s-o supui îndoielii altora,
s-o impui, s-o faci cunoscut` sau
s-o ]ii pur [i simplu pentru tine.
2. Fric` – [i dac`-i fric`, e
fug`. Fric` [i fug` de a cre[te
mare, fric` de a face, dar [i de a
nu face, fric` de a asuma, fug`
înspre vârsta în care nu trebuia
s` asumi nimic, unde totul era
simplu pentru c` toat` lumea se
a[tepta s` nu în]elegi nimic în
timp ce te tr`gea de obr`jori [i
te ciufulea (chestie care, pentru
c` nici atunci nu mai erai atât
de inocent, te scotea din s`rite).
3. Încurc`-lume – pentru c`, inocent, sau nu, tr`ie[ti
într-o carcas` de adult [i faci ce
fac adul]ii, care te cred pe cuvânt c` e[ti un adult ca [i ei, dar
descoper` la un moment dat c`
nu e[ti, ceea ce înseamn` c` ai
cam încurcat lucrurile pentru
toat` lumea.
4. Inutil` – pentru c`,
oricât te-ai feri de experien]`,
ea tot se întâmpl`; atâta doar c`,
dac` e[ti inocent, va trece pe
lâng` tine. Iar de f`cut mare, te
faci oricum.

De sezon
Pentru cq, a[a cum se întâmplq în fiecare toamnq,
se discutq mult despre începerea facultq]ilor [i
problemele ce decurg de-aici – mai ales cea a
cqminelor, dar [i diverse proteste ale studen]ilor [i
profesorilor, am discutat cu câ]iva studen]i despre
ce înseamnq pentru ei acest nou an universitar.

Daniela B. (21 ani, student`). Înseamn` acelea[i probleme ca [i anul trecut. Adic`
nici m`car nu mi-am mai
c`utat loc în c`min, nici m`car
n-am mai încercat, pentru c`
am senza]ia c` nu merit` nici
banii, nici nervii, nici condi]iile. Am fost prudent` [i mi-am
c`utat înc` din var` o gazd` [i
am g`sit, a[a c` problema asta

stau la c`min [i nu sunt deloc
obi[nuit` s` împart camera cu
altcineva sau s`-mi port singur` de grij`. În afar` de asta,
a[tept s` m` aleg cu ceva de
pe urma facult`]ii, c` doar nu
fac atâta efort degeaba.

am rezolvat-o. Altfel, sper s`
fie un an mai interesant, c`ci
pân` acum marile mele a[tept`ri fa]` de [coal` au cam
fost în[elate.

s`-mi dau licen]a [i s` m`
ocup de lucruri mai serioase,
c` m-am cam s`turat. Glumesc, dar într-un fel a[a e. Eu
sunt la o facultate de stat, dar
la locurile cu plat`, deci am
cam secat bugetul familiei [i
în plus nu am senza]ia c` sunt
mult mai de[tept decât eram
înainte. Noroc c` n-am avut
nevoie de c`min sau de stat cu
chirie, c`ci sunt bucure[tean.
Dar anul `sta mi-a[ c`uta
totu[i ceva de munc`, pentru
c` am senza]ia c` sunt total pe
dinafar`.

Ionu] A. (20 ani, student). Eu
sunt la o facultate particular`,
deci m` a[tept doar s`-mi pot
pl`ti taxele sau s` m` ajute ai
mei s` le pl`tesc [i anul `sta.
Problema cu c`minele nu m`
atinge personal, pentru c` nici
nu [tiu dac` cei de la particulare au dreptul la c`mine, dar
nu cred [i oricum eu am rude
în Bucure[ti, unde am stat [i
anul trecut [i care au promis s`
m` suporte pân` termin facultatea. Dup` aceea, mai vedem.
Liana P. (19 ani, student`).
Nu [tiu la ce s` m` a[tept, sunt
boboac`, deci habar n-am de
nici unele. Oricum, m` a[tept
s`-mi fie greu, mai ales c` o s`

Cosmin N. (23 ani, student).
M` a[tept s` termin mai repede [i anul `sta, anul patru,

Stela M. (21 ani, student`).
P`i nu m` a[tept s` fie cu
nimic diferit fa]` de anul trecut, de pild`. Doar c` o s`
avem alte cursuri. Sper îns` s`
fie mai pu]in` pierdere de
vreme – c`ci în facult`]ile
noastre se pierde vremea îngrozitor.
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