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PAMFLETE SI FOILETOANE - 2007
1.
Stahanov-iştii lustraţiei

Dacă nu vă amintiţi cine a fost Stahanov, să vă spun eu: a fost un muncitor
sovietic, ce depăşea toate normele şi care a devenit Erou al Muncii Socialiste
şi simbolul iniţiativei muncitoreşti. Ce găsim în Polonia, după adoptarea
Legii Lustraţiei şi după ce figuri de prelaţi de rang înalt au făcut mea culpa
pentru colaborarea cu SB-ul în anii RPP? A început şi e în plină desfăşurare
marea întrecere stahanovistă a lustragiilor, pe care s-a făcut pielea de găină,
de frica Răţoiului(putem spune că e unul singur, identic cu sine însuşi) şi a
măcăielilor sale moraliste. Fiecare vrea să fie primul care depune declaraţia,
vrea să placă cel mai mult NOII PUTERI, deşi tocmai această Putere nu
aşteaptă o aşa de mare răţoială cu propria conştiinţă, de vreme ce însuşi
Premierul - Răţoiescu a declarat că-şi va depune declaraţia abia în
următoarele zile, nearătând astfel prea multă grabă…
Continuă întrecerea pentru cel mai loial şi mai disciplinat cetăţean al Bălţii
cu Păsări Fricoase(unde e Polonia lui Jan Sobieski, ori măcar a lui Tadeusz
Koszciuszko), stat băltit cu Legea, stat al ordinii răţoieşti, deşi nu neapărat
stat de drept; întrecerea pentru cel mai supus, cel care bate mai jos cu fruntea
de podelele stuf-oase al Împărăţiei Lacustre. Continuă MAREA
ÎNTRECERE pentru primul şi primii care se vor supune acestei Legi, atât
de ne-drepte şi neconforme, în multe puncte ale sale cu Constituţia(Nu ştiu
ce va fi scris pe această temă profesorul Wiktor Osiatyński în alt anterior
număr al Politicii , dar sunt sigur că va fi scris drept şi corect).Confesiunile
declaranţilor - concurenţiali sunt de-a dreptul impresionante. Ca să vezi că e
Ştafetă, citeşti Gazeta Polska şi înţelegi că ziariştii acestei publicaţii s-au
dus primii la Instituţia Specializată cu destăinuirile conforme cu LeLu, iar
câteva persoane din afara Varşoviei vor face acest lucru în zilele cele mai
apropiate. Adicătele, cum cele mai apropiate, de ce nu azi, …deci cum
rămâne cu ştafeta…rămâne cineva, care, la oarecare ceas, nu va prelua,
bastonaşul, şi va lăsa ştafeta fără ştafetă adică fără instrumentul muncii…
Mai ciudat este faptul că, la aceeaşi Gazetă, redactorul şef a chemat 21 de
lucrători care au scris şi depus confesiunea lustragistă şi se aşteaptă să
primească insigna primului Lustragiu sau măcar să fie pomeniţi în raportul
către Şeful Institutului Memoriei Naţionale(IPN), unde finalmente vor
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ajunge toate aceste vaxuri lustragiste, spre deosebire de cele ale patronilor şi
redactorilor şefi, care vor trece mai întâi pe la Judecătoria regională( unde
nişte secretăuraşi cuminţei le-au cerut câte 40 zl. de filă, aşa, ca să mai
crească Bugetul).
Dar, adevăraţi şi disciplinaţi cetăţeni mândri ai celei de a IV - a RP nu se află
numai prin gazete, ci şi la Universităţi vestite, unde,(Krakow) Măria. Sa
rectorul, prins subit de rigoare cărturărească şi-a anunţat ciracii că:” cine nu
depune confesiunea este, prin efectul Legii un mincinos şi un falsificator şi
îşi va pierde pe loc postul.” Când a aflat că Ştafeta Gazetei Polska i-a luat-o
înainte şi că nu va mai primi posibila panglică de lustruit onoarea şi nu va
mai fi nici pomenit în Raportul către IPN, ca fiind primul, a lăsat-o mai
molicică şi s-a mulţumit cu locul II sau III, că şi acestea sunt, la ştafetă, cu
premii . Săracă Universitate, cea mai veche din Polonia regilor Jagielloni, ai
ajuns să dai fuga la Împărăţia de Baltă ca să dai cu subsemnatul despre
câte persoane ai lustruit pe vremea RPP şi câţi Lustragii mai ai printre
Gulerele academice. Oare şi prietenul meu de la Institutul de Istorie din
Cracovia o fi depus vaxul şi cârpa de lustruit, că doar pe vremea RPP - ului
era un mucos de şcolar??? Iar bunicii săi au fost salvaţi, prin România, de
securile sovieto-stahanoviste, de după 1 -17 septembrie 1939.!!!
Răsuflatu*
2.
Mefistofelicz Sau Macierewicz
Premierul Kaczynski declarase că ministrul Fotyga, al afacerilor externe,
nu va duce ţara în situaţie obversă(adică în în-fundătură), pentru că acest
lucru nu este demn de o doamnă. Deoarece s-a demonstrat că doamna
ministru nu vrea să practice politica externă în nici o altă poziţie, de această
problemă s-a apucat strâns, cu mână bărbătească, domnul Antoni
Macierewicz, Şeful Contrainformaţiilor Militare, autorul Raportului
despre WSI şi groparul acestora.
Pentru început, spre a încălzi relaţiile cu Rusia, a transmis părţii ruse, sub
forma Raportului despre WSI, numele întregii agenturii externe militare
poloneze. Cu ce scop? Ca acest Frate mai mare să nu se mai teamă de
polonezi şi de spionii lor. Partea rusă a receptat această informaţie cu mare
înţelegere, deoarece se străduise de ani de zile, prin toate mijloacele, să o
obţină. Reprezentanţii autorităţilor ruse au subliniat faptul că, până atunci,
nimeni nu mai demonstrase pentru ţara lor atâta simpatie.
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Deja circulă la Moscova vorbe despre temerile ruşilor, ale Kremlinului în
special, care a apreciat impropriu intenţiile Fraţilor Kaczynski, care ar fi
marcate chiar de dorinţa de a colabora în orice domeniu, chiar şi în cele atât
de dificile cum ar fi Spionajul militar. Deocamdată, partea rusă verifică
veridicitatea datelor transmise.
Între timp, Macierewicz, fost membru al Comitetului pentru Apărarea
Muncitorilor în anii 1976- 1981( KOR),fost lider al Mişcării Naţional Catolice va continua politica de încălzire, prin publicarea şi a anexelor la
Raport.
Uluită de atâta deschidere bărbătească, Rusia a marcat faptul că iniţiativa
poloneză contribuie eficient la rezolvarea problemei spionajului şi a scăderii
numărului de spioni pe mapamond. La dreptulea vorbind,- cum zicea un
distins coleg filolog, scăderea numai a numărului de spioni polonezi, dar, e
bine şi aşa.
Drept măsură de reciprocitate, Rusia a declarat că a plasat deja câteva
rachete bine ţintite către năzbâtioasa Polonie, dar că nu le-a montat focosul.
Încă. Se mai adaugă şi noi idei privind înlăturarea embargoului rusesc la
carne…
Înflăcăratu*
3.
Pamflet supra-realist
Macierewicz are urechi de gumă sau de porc?
În limba polonă, expresia urechi de gumă se foloseşte pentru cei care trag cu
urechea şi transmit mai departe indiferent că sunt profesionişti sau amatori.
Totuşi, de ce s-ar teme polonezii de urechea de gumă a unuia cu figură de
Mefistofel? Să observăm că liderii PO şi PiS nu vor să discute între dânşii,
neştiind noi din ce motiv. Iată că ziarul Viaţa Varşoviei îi trădează şi ne
arată că e o simplă frică omenească în faţa multiplelor urechi ale lui A. M.,
Şeful Serviciului de Contrainformaţii Militare.
În Seim se vorbeşte că după verificarea WSI, Macierewicz vrea să treacă la
frecat ridichea tuturor şefilor şi sub-şefilor celorlalte instituţii. Chiar şi fostul
premier Kazimierz Marcinkiewicz declară aceleiaşi gazete că ar fi auzit că
s-ar fi creat colective pentru cercetarea diferitelor chestiuni. Drept urmare,
politicienii de diverse coloraturi se tem să vorbească între dânşii la telefon şi
chiar să discute în grupuri mai mari, fiindcă ştiu că pot fi ascultaţi de
urecheatul Macierewicz. Se zice chiar că domnul Gosiewski nu i-a
prezentat lui Jan Rokita ( veşnicul prieten şi oponent al lui Donald Tusk )
propunerea de a intra în Guvern, pentru că s-a temut să pună receptorul la
ureche. Din punct de vedere al eventualelor ascultări poli-urechiate nu intră
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în discuţie nici restaurantul Seimului, pe lângă faptul că Rokita nu va
accepta să meargă la toaletă, întrucât se va teme de provocări cusute cu aţă
albă. În final, propunerea a fost prezentată cu ajutorul mass-media, dar
neclar şi printre rânduri, pentru că Macierewicz, aşa macro-urecheat cum
este, ştie totuşi să citească şi şi-ar fi putut da seama de ce se întâmplă. Să nu
ne mai mirăm deci că propunerea n-a fost primită.
Conform părerilor senatorului Niesiolowski ( care pierduse în 2005 cursa
pentru preşedinţia Seimului ), frica se acumulează în Seim, întrucât oamenii
îl consideră pe Macierewicz o fiinţă ne-citibilă printre urechi. Pe-un astfel
de individ e mai bine să nu-l enervezi, de aceea în toate contactele politice se
resimte o mare precauţie. Iarăşi fostul Premier zice că poartă orice discuţie
de parcă ar vorbi pentru înregistrare. Finalmente se pare că supra-activismul
şefului CI a paralizat complet viaţa raţională, gândită în limitele Coaliţiei.
Dacă te uiţi la dânşii cu atenţie, vezi că se tem chiar şi unul de altul, constată
Ryszard Kalisz. Unele grupuri din Seim îşi rezolvă problemele adunându-se
prin toalete, unde solemnitatea e cu uşile închise şi unde în mod clar
acordurile nu pot fi nici semnate, nici prea bine stabilite, mai ales că singurul
ecou care poate fi auzit este ecoul apei trase la WC sau pisoar, menită să
asurzească aparatele de ascultare.
3 martie 2007.
Săracu*
4.
CONTROLUL CONTROLORILOR
Marius Tablagiu,(blacha) căruia putem să-i spunem şi (inf) - Utilul(błachy)
este cel mai recent ministru în Guvernul de Răţoiască Pomenire al lui
Jaroslaw Kaczynski, care i-a încredinţat acestuia controlul asupra altor
miniştri. Are de urmărit cum îşi realizează aceştia sarcinile, mai ales că nu
poţi fi cam însărcinat-ă sau aproape însărcinat, cum spunea un tânăr şi bun
prieten polonez. Situaţia devine tot mai curioasă: dacă o continuă Premierul
tot aşa, va avea în Guvern mai mulţi miniştri - controlori, decât practicanţiprofesionişti. Păi, să - i numărăm, Panie: primul şi cel dintâi controler este
însuşi Premierul;al doilea la rând vine primul vicepremier, domnul Ludwik
Dorn - cel care nu a mai putut suporta însărcinările de la Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi şi-a dat demisia - care controlează totul şi
ţine locul, la control, Premierului; iată-l şi pe cel de al treilea…, ministrul
Przemyslaw Gosiewski, şeful Comisiei permanente a Consiliului de
Miniştri, prin urmare coordonator şi controlor;apare şi vestita Zyta
Gilowska, tot vicepremier, dar controlând resorturile economice. Mai vine
acum şi Mariusz B., pe undeva, probabil, un merituos funcţionar. Mă întreb
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şi eu ca OMUL - CITITOR: oare recenta numire dovedeşte faptul că neînlocuibilul, mânerul drept al Premierului, extraordinarul organizator P.
Gosiewski nu mai face faţă, nu se mai descurcă în păienjenişul de Insinuări,
Intrigi, Cacialmale şi Lustraţii, voite ori comandate, ale Primului Răţoi?
Poate că a primit alte însărcinări, pe care nu le vom şti, decât după
Scufundarea Barcazului Răţoiesc? Ieri sclipise cu ordine de muncă pentru
absolvenţii de la Medicină, ceea ce i-a enervat pe tineri, dar ne-a arătat
simultan cât de puternic înrădăcinate sunt în actuala echipă guvernamentală
unsorile de pene din perioada R.P.Polone.
Poate însemna şi faptul că, abia a fost degrevat de sarcini înaripate ministrul
Gosiewski, că a şi (re-) început să arunce cu idei fâlfâinde, revenind la
munca pe ogorul politic - unde oare se mai pot găsi grăunţe ? - Şi, evident la
MEDII , unde se răsfaţă iar, spre deliciul publicului admirator. Pe această
temă, desigur!
Oricum, ordinea din Cancelaria (ograda cu păsări domesticite)Premierului
devine tot mai interesantă şi se va ajunge la momentul în care, ca ziarist, nu
vei putea trece pe coridoare, fără să te ciocneşti de un oarecare ministru.
Rezultă că pe acest imaş ministerial nu vor mai avea loc funcţionarii
obişnuiţi, căci fiecare ministru va fi nevoit să se amplaseze cât mai bine la
Balta cu Peşte, după care se va simţi obligat să-şi dezvolte Domeniul
Piscicol şi Vânătoresc. Cum poţi prinde peşti, peştişori, pescălăi fără plasa
potrivită? Şi cum poţi captura animale anti - Păsări-iste, fără să le vânezi?
Chiar dacă sunt din parcela ta!
Mai avem nişte şefi de brigadă ministerial-silvo - acvatică, ce controlează
şi ei ceva: Adam Lipiński, Krzysztof Filipek şi , cred, Szymon
Pawłowiec (nici eu nu cunosc tineretul LPR-ist, aşa că nu sunt sigur dacă e
sau mai e ministru, acesta, ultimul din cârd). Oare şi aceştia controlează
COALIŢIA domnilor de la Lege şi Dreptate(pare că îmi miroase a DA,românesc, alianţă decedată deja, dar ne-îngropată), ca să se manţină, vorba
lui Cioabă, şi să nu trosnească săptămânal, dar, pe noi nu ne deranjează dacă
trosneşte şi la ei! Ori au misiuni specializate, cum ar fi Lipiński la controlul
moralităţii vicepremierului Dorn…Dacă Lipie acesta a mai primit câte o
misiune f.f. importantă şi interesantă, de spionare - anchetare a colegilor de
guvernare, nu prea ştiu ce însărcinări bălţate primesc cei doi :Filipek şi
Pawłowiec. Sunt cei mai de taină miniştri din Ograda Premierului şi, pe
baza noii numiri, putem trage concluzia că nu au fost în stare să controleze
ceva, ori au venit cu tolba goală de la vânat!!! De ce nu-i dă Premierul
afară, dacă tot e stăpânul Bălţii şi-i apreciază ca ne-aripaţi corespunzător??
Gata cu glumele şi ironiile - trecem la concluzii, căci treaba e serioasă şi s-ar
putea bălti!!!(oricum, Polonia, nu e Ucraina, iar Fraţii nu trebuie să se
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consulte, căci gândesc identic şi posedă toate pârghiile Puterii, fără să mai
vorbim de atâtea Birouri Anti - şi Contra -)
Din 1989 încoace Polonia nu a mai avut un Guvern atât de extensibil , nu
au fost nicicând atâţia miniştri, secretari şi subsecretari de stat. A fost chiar
încălcată LEGEA(era să scriu şi Dreptatea) privind Consiliul de Miniştri,
pentru că la scara secretarilor de stat sunt mai multe trepte decât prevede
Legea. Miniştrii adjuncţi nici nu mai merită număraţi, căci în unele domenii
numărul lor e scris cu 2 cifre. Acest fapt este, desigur, rezultatul Împărţirii
Coşurilor cu Boabe stabilite de noua-vechea Coaliţie, dar şi aruncatului cu
orzul funcţiilor la gâştele partizane, chiar şi incompetenţei celor numiţi.
Oare a măcăit cineva, cândva, ceva despre STATUL IEFTIN ? Şi când te
gândeşti la scandalurile din legislatura precedentă, legate de numărul de
telefoane celulare, de noul automobil cumpărat de un minister, de Spitalele
speciale pentru dipotaţi, de articolele de primă pagină din gazeta “Fakt”?
Unde or fi dispărut oare toate ? Sub aripa Răţoilor, Doamne fereşte!??Acum
este sezonul Bunătăţii(îngrăşării forţate, cu boabe turnate pe gâtul
gâscanilor)pentru guvernanţi.
Casă fiu sincer, nu m-am gândit vreodată că pentru STAT, se poate face
vreo economie, chiar şi numai la grăunţe, dar socotesc că apelurile la
renunţări privind privilegiile sunt un simplu populism. Am considerat şi eu
că funcţionarii trebuie bine plătiţi, că Premierul ar trebui să câştige bine,
chiar mai bine decât în prezent - nu mă refer la ministrul Vlădescu şi ale
sale miliarde câştigate din participări la CA-uri şi nici la cele 14 milioane
zloţi acordaţi parohiei mediatiste a prea - cucernicului părinte - director
Rydzyk,(despre omnipotentul şi multimilionarul Părinte Râşcov - escu, a
cărui principală zicală creştină este:lăsaţi banii să vină la mine! vom avea
ocazia să mai scriem)oare din Bugetul cui şi pentru care SPRIJIN
ELECTORAL??? Vreau să scriu aici despre destrăbălarea financiară,
despre ministerele - imaşuri şi bălţi înmulţite, lună de lună, fără sens, ca şi
Paznicii de pescuit şi vânat anti-răţoiesc, vice - miniştrii care se puiesc
precum iepurii…Creşte nemăsurat armata SPP(BOR)- iştilor. Conchid că o
asemenea splendidă armură penaj - ată nu a mai avut nici un Premier şi
mi-e greu să cred în vreo ameninţare deosebită pentru Putere.(Supărarea e
mocnită şi încurajată doar de discuţii sincere, ori de gazetari, ne - michnik işti, precum urecheatul de Jerzy Urban, cu ale sale Mituri şi Fapte).
Realmente toată splendoarea Curţii Păsăreşti(cei doi Răţoi seamănă foarte
bine cu doi gâscani îndopaţi şi nu cu primarul - pasăre(avem şi noi Răţoii
noştri) de la Paşcani, pe care eu, ca persoană, îl admir) este destinată
creşterii măreţiei celei de a IV-a RP. Doar că, referindu-mă la
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MAIESTATE, culeg boabe din înţelepciunea prietenului meu, poetul
Henryk Kozak, şi scriu:
„Cine este acela care - n mine minte…
Oare este-n mine cineva”?(Întrebări de la Prostu* satului , din culegerea”
În umbra tăcerii” - Chişinău 1998)
Unde este majestatea? Poate la Înălţimea - Sa Donald Tusk? Ori la nefericitul Rokita? Iarăşi citez, de data asta din „Vara târzie a unui
pensionar”(vezi volumul Polonia Gemenilor) şi revin la FRICA, de care sunt
cuprinşi nu numai guvernamentalii(Pamfletul Urechea de gumă a lui
Macierewicz)!!!
« oare
fiecare se teme la vârsta mea
fiecare oare
hrăneşte frica din inimă şi priviri
Tusk
e mai tânăr dar câtă frică are - ntrânsul
eu nu cunosc nu ştiu nu vroi să ştiu
ce este astăzi kaczynski-ismul
doctrină religie curent literar
căci Rokita probabil e un diavol
prost de bun şi blând
din Małopolska”
Semnat: Neînfricatul(până acum)
5.
MAIESTATEA RĂŢOIULUI
Este sigur faptul că şi un Răţoi poate fi maiestuos, adică vrea să fie tratat ca
o MAIESTATE, regală mă rog frumos, căci polonezii nu au mai avut de
multişor un rege ales. Prin vot universal, că aşa este în Democraţia PiS istă: Tu, Alegătorule îl faci Premier, iar el devine MAJESTATE .Numai
aşa se explică faptele relatate de un ziarist, profesore ca şi mine, despre
scrisorile primite de cetăţenii refuzaţi de Premierul J.K. Sărmanii voiau să
fie primiţi în audienţă la Primul şi Cel Mai Puternic Om din Stat , să-şi
rezolve, desigur, grave probleme personale şi au fost recompensaţi cu câte o
scrisoare. Cităm( să nu credeţi cumva că Primul Răţoi s-ar fi întors cu
spatele său gras la Democraţie!!! Nu, nu, nu! Defel!)”Departamentul vă
informează - cu amabilitatea necesară - că nu există posibilitatea de a aproba
rugămintea dvs. privind o întâlnire particulară cu Domnul Prim-ministru.
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Preşedintele Consiliului de Miniştri, datorită numeroaselor sale obligaţii
de serviciu, nu primeşte cetăţenii referitor la probleme personale sau
reclamaţii.” În continuare, cetăţeanul este sfătuit să se adreseze
AVOCATULUI POPORULUI şi dăruit regeşte, cu adresa aceluia: (al.
Solidarności 77, 00-090 Warszawa). Ce ironie:Avocatul se află pe Aleea
Solidarităţii, la nr. 77! Va fi fiind solidaritatea cu Premierul despre care
fostul lider al SOLIDARITĂŢII spusese cândva: îi invit la festivitate pe
Lech Kaczynski(actualul Preşedinte) cu soţia,(este căsătorit şi are o fată,
juristă) şi pe Jaroslaw(actualul Premier din Monarhia PiS-istă; nu este nici
măcar văduvoi, ci burlac sadea), cu soţul!!!
Cu amabilitatea specifică acestei Cancelarii, doamna E. Z., specialist
principal, adaugă şi adresa de Internet:www.premier.gov.pl, pentru ca bietul
solicitant să nu mai piardă timpul pe la uşile aleşilor, ci să navigheze până-n
pânzele albe ale drapelului naţional. Eu nu sunt atât de curios încât să vreau
să ştiu exact câţi cetăţeni au primit asemenea scrisori cu parfum regal, dar
mă gândesc cu groază la faptul că iar vine campania electorală şi iar are
nevoie Jaroslaw de alegători şi corespondenţii - andrisanţi necunoscuţi
vor dori să-i vâre pe gât maiestuoasele scrisori!!!
Uite de aceea avem noi materiale peste materiale: se duce cetăţeanul la
deputat şi acela nu-l primeşte, fiindcă este extrem de ocupat cu probleme de
Parlament ori de Partid şi-l plasează asistenţilor( mai mult asistentelor coafate, rimelate, minijupate, cafelate, cioco-latizate), care nu au habar de
nimic şi sunt puşi acolo ca Cerberii, să păzească liniştea alesului;fiind întrun stat democratic, se duce la ministrul de resort, care se află pe teren şi care
l-a plasat deja secretarului de cabinet;ajunge finalmente la Cancelaria
Premierului şi primeşte scrisoarea de mai sus; cu aceasta în dinţi
reclamantul fuge la presă şi varsă tot. Iaca aşa! Na!Să afle fiecare că
Premierul( nu-i motociclist şi nici june - prim ca la noi, la români) nu se
întâlneşte cu omul simplu, personal, la birou. Mai uşor căpătai audienţă la
regretatul Papă, ori, cum am intrat eu, personal, un biet ziarist român, la
fostul Preşedintele NBP, Excelenţa - sa Leszek Balcerowicz, sau la
Preşedintele Gdanskului. De aceea mă declar şi eu nemulţumit de saltul de
la Premier la Majestate pe care l-a făcut Jaroslaw K., interzicându-le
cetăţenilor accesul la Ilustrissima sa Rotundă Personalitate şi
comunicându-le, democratic, în scris acest fapt …Chiar mai mult,
Majestatea Sa este un nou Mafalda, posedând deplina cunoaştere, care nu
trebuie dezvăluită ignoranţilor. Citez din presa poloneză decla-raţa lui Răţoi
I-ul:”Repet:abia deplina cunoaştere, de care dispun eu, permite înţelegerea
mecanismelor care guvernează viaţa noastră publică.(…)Ca să avem o
cunoaştere deplină, ar trebui să mai evidenţiem câteva lucruri, care
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constituie secret de stat.”Rezultă că Solomon - regele înţelept ştie totul, are
deplina cunoaştere, la care tu, alegătorule sau contribuabilule nu vei ajunge
niciodată, pentru că este SECRET DE STAT. Majestatea sa a zis!!!
Semnat:Democratu*- Antimonarhicu*
6.
FALSITATEA MĂCINĂTORULUI
Am căutat originea numelui doar în dicţionarele normale şi m-am gândit că
nu se trage de la macierz= mamă, matriţă, ci de la maciora=scroafă. Nu
văd altfel, din moment ce s-a stabilit că numele şi prenumele statuează
destinul, deci comportamentul individului. Să vă explic:scriam într-un
pamflet anterior că domnul Mefistofelicz are urechi de gumă, elastice, ori de
porc, bune pentru piftie( am să vă prezint şi poza acestuia, ca să spuneţi dvs.
cât greşesc)şi că se tem toţi de dânsul. Iată că redactorul de la Polityka nu sa temut şi i-a trântit un articol despre CEVA acţiuni posedate la o societate
ce se cheamă Moştenirea Poloneză. Super-spaiul mefistofelic a protestat în
mass - media, zicând că nu i-au fost transmise întrebările, deşi fusese vorba
numai despre o întâlnire, amânată de domnul Szpieg-owicz, chiar cu o zi
înaintea încriminatului articol. Excelenţa - Sa, domnul Şef al Serviciului de
Contrainformaţii Militare(după ce a desfiinţat WSI-ul - Serviciile de
Informaţii Militare, existente până la preluarea puterii de către PiS) nu s-a
referit defel în declaraţiile sale către presă la problemele ridicate de revista
Polityka şi anume:de ce figurează în continuare în KRS(Registrul Naţional
al Comerţului pentru Polonia)în calitate de preşedinte de firmă şi posesor a
28% părţi sociale; de ce, deja de 6 ani, societatea sa nu depune la KRS
rapoartele cuvenite; de ce activitatea principalului co-proprietar de la
Moştenirea Poloneză, firma MEDINVEST CORPORATION continuă să
fie secretă. Pentru „Kurier” el declarase scurt:- Toate - s puse cu
ţăpoiul.(…)Adunate laolaltă sunt de râsul curcilor.” Nouă nu ni se pare că
încălcarea Legii anticorupţie, care interzice persoanelor ce ocupă funcţii
statale de conducere să se amplaseze în conducerea societăţilor şi să posede
un pachet de acţiuni mai mare de 10 % - ar fi chiar de râsul curcilor şi nu ar
trebui urmată de o demisie - demitere urgentă. Să ne amintim doar faptul că
Mac - Fistofelicz a fondat Moştenirea Poloneză în 1995 şi era preşedintele
acesteia: apoi , la 22 iulie 2006, Premierul Kaczynski l-a numit ministru
adjunct al Apărării…Dar: Bilanţurile societăţii nu sunt, Rapoarte anuale nu
sunt ; Medinvest nu este înregistrată la KRS; actuala preşedintă de la M.P.
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nu ştie cine şi cum a cumpărat restul de acţiuni ale actualului Şef la SKW,
rămas numai cu 10 %; raportul privind schimbarea datelor la firma lui MacFistofelicz nu a ajuns încă la RKS; actuala preşedintă a M.P.(doamna
Malgorzata Romanowicz) este fostul împuternicit financiar al campaniei
electorale a Mişcării Patriotice, din care făcea parte şi Mişcarea Naţional Catolică a lui Antoni Macierewicz… Şi hoţul strigă:- Prindeţi hoţul !!,
după care îl loveşte puternic pe Wlodzimierz Cimoszewicz(fost ministru de
externe, fost premier, bărbat înalt şi frumos, cult, poliglot, ne semănând
defel cu Răţoii gonflaţi de Dreapta) pentru o biată omisiune în Declaraţia
de avere şi venituri, îl scoate din cursa pentru Preşedinţie - în 2005 ,
asigurând astfel victoria lui Lech Kaczynski. Care, frate geamăn cu
Jaroslaw, îi asigură SURSA PUTERII - Serviciul de Contrainformaţii
Militare. Rezultă că PiS - ul, adică Legea şi Dreptatea, Partidul Fraţilor,
asigură Fărădelegea şi Nedreptatea.(vedeţi şi Polonia Gemenilor - 20042006: carte publicată la Editura Performantica - Iaşi 2006.)
PS. Am uitat ceva:cum se descurcă oare întreprinzătorii obişnuiţi cu
formularistica de la Registrul Polonez al Comerţului, dacă un şef atât de
mare şi de mintos, precum A.M., nu este în stare???
Semnat:Curiosu*
29.04 2007
7.
VIAGRA SAU LECITINĂ
Decât să vândă VIAGRA ori alte stimulente sexuale, Firma lui
Macierewicz(vezi pamflete şi foiletoane anterioare) ar face mai bine să
comercializeze LECITINĂ, pentru ca unii, alţii, dar în primul rând Patronul(
Contrainformaţiilor Militare) să nu uite că Domnia -Sa a fost cel care a tunat
şi a fulgerat contra agenţilor infiltraţi în mass-media în perioada celei de a
III- RP(1989-2005), a şi descoperit câţiva şi i-a făcut de râsul străzii, după
care, Misia o cere, a trecut la plantarea propriilor agenţi, conform cu zicala:Ce-ţi faci cu mâna ta se cheamă lucru manual!...
A mai uitat câte ceva domnul A.M.:ameninţase cu cutremure şi catastrofe
naţionale după publicarea Raportului final despre WSI, şî, di cole! Şi să
viedzî: unul care bea de stângea, după care…urmarea în nr. 8.
8.NEREGULARITĂŢI SI INCORECTITUDINI
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Pe baza Raportului(despre WSI) al lui Antoni Macierewicz ştim deja că în
activitatea acelor organe informative şi supra-informative au existat păcate
capitale, care trebuie capitalizate şi indexate, spre a nu se mai repeta în
noile organe, de factură Răţoist - Mefistofeles-istă şi pentru ca societatea
celei de a IV-a RP să ştie de ce aceia, mânjiţii, rusofilii, anglofilii, germano
- şi americano - filii au fost demisionaţi, de ce nu li se dau pensii, de ce nu
primesc posturi în noile organe, unde intră numai PiSofilii ori
pterofilii!!!(Îmi amintesc de un soţ, dat în judecată de soţia sa, pentru că a
fost prins în flagrant cu o Raţă!), sunt enumerate trei tipuri de
incorectitudini:foarte importante, mai puţin importante şi restul, adică cele
descrise în Capitolul:”Alte neregularităţi în funcţionarea WSI”.Printre
acestea, Raportul citează plin de seriozitate - şi bine face că citează numele şi prenumele unui colonel din WSI, un beţiv notoriu, care bea”până
făcea în pantaloni”. Sus-pomenita neregularitate în funcţionare pare
realmente importantă, cu toate că unii critici ai Raportului se gândesc dacă
mai merita ea menţionată. Pentru că ea - disfuncţia aruncă asupra
Serviciilor o lumină nefavorabilă şi, ce e mai rău, dezvăluie mecanismele
interne prin care acţionau acei oameni. Mecanisme care s-au dovedit
fatalmente injuste. Păcat însă că Raportul pune în lumină, pentru lumea
întreagă, punctele slabe ale ofiţerilor din Serviciile Secrete Poloneze, care,
după consumarea alcoolului nu au numai probleme cu menţinerea
disciplinei, ci şi cu retenţia(tradus:nu se poate ţine cu Udul).Să nu ne
facem iluzii:Serviciile străine, care vor analiza în mod sigur, punct cu
punct şi amănunţit, concluziile Raportului, se vor strădui să exploateze
aceste slăbiciuni, iar injustele mecanisme interne vor fi cât mai mult
posibil aprofundate, ceea ce va putea paraliza completamente activităţile
externe ale victimelor lui Macierewicz. După citirea atentă a comentariilor
la Raport, ne apare pe buze o spumă concludentă: nu merită să încalci
Legea. WSI or fi încercat ele să aranjeze soarta multor oameni plăcuţi lui
Dumnezeu, dar, se vede din Raport, că propriii oameni, plăcuţi Zeului
Vinului, s-au aranjat singuri.
Semnat: Bachus Carpatinus
30.04.2007

9.
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O, Pillate, spală-ne pe mâini !!!
Aşa ar putea spune toţi polonezii care, după declaraţia de lustragiere, depusă
cu voie ori fără voie(Premierul spusese clar:Ai fost agent, declară! N-ai fost
agent, declară!) caută pe cineva să-i spele pe mâini după scabroşeniile
înşirate acolo, despre colegi, vecini, prieteni, chiar şi necunoscuţi. Pentru că
şi locuitorilor de rând ai Ţării Sfântului Jaroslaw Întâiul, nu numai
politicienilor(vezi pamfletul:Macierewicz are urechi de gumă sau de porc?) ,
li s-a făcut frică: dacă mă descoperă pe colo, pe undeva şi eu n-am spus
nimic??? Un cunoscut foiletonist polonez care scrie la Wprost(M.R.) a
declarat public că nu a fost agent şi nimeni nu l-a cântat pre el. Dacă ar fi
declarat că a fost, ba chiar a încasat sume mari, s-ar fi bucurat de ceva
scurte ecouri. Dacă însă ar fi refuzat să depună declaraţia de lustragiere,
motivând cu mari şi acute probleme de conştiinţă, ultra-sensibilă, atunci ar fi
fost în centrul atenţiei tuturor presarilor, cu table pe umăr sau fără, din presă
ori din afara ei. Să tragem de aici concluzia că, în Polonia Păsărilor de Baltă,
ierarhia morală stă cu fundu - n sus? Pe locul ultim se află cei care n-au fost
agenţi. Pe locul cel mai de sus se află cei care au fost. Iar pe locul de
încoronare se află cei pe care îi înjoseşte şi prima şi a doua situaţie. Un bun
prieten polonez susţine că Mişcarea Anti-lustragistă este provocată de un
mic păcat al Legii: oferă numai două variante:DA! Sau NU! Uită că aici era
necesară şi varianta din sondajele sociologice:NU ŞTIU! De aceea spunem
în concluzie:Fericiţi cei care uită! Căci starea de ne-memorie este o stare
binecuvântată. Ori, sociologic vorbind, relativ binecuvântată.
Semnat:Relativistu*
1 mai muncitoresc - 2007

