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Sile cel Rau si gogosile de aur
Baiatul din poza este "Sile" si, pentru ca nu a vrut sa plateasca publicitate,
presa i-a construit o imagine de dezvoltator imobiliar hraparet, controversat
(observati in articol cum stie "ziaristul"anonim, ca astia nu se semneaza, ca
nu e nevoie de un proiect imobiliar in Zorilor, te apuca voma). Adevarul e ca
Vasile "Sile" Puscas e un tip controversat, insa atitudinea lui, felul de a vedea
viata si razboaiele in care intra il privesc direct si personal.
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Baiatul din imagine se numeste "Sile" si si-a capatat si porecla de "ginerele lui Ucu Rus",
personaj greu al Clujului, un soi de stapan al orasului. Intre timp, Sile nu mai e ginerele lui Ucu, a
divortat in urma unui scandal care nu are legatura cu interesul public si rolul unui ziar. Insa e
adevarat ca, atunci cand era ginere lui, Sile a "impuscat", intr-un oras in care Emil Boc tine in
chingi dezvoltarea imobiliara, autorizatii de constructie pentru locatii premium. Boc e un fel de
catelus al lui Ioan Rus, blatul politic dintre ei a fost mereu unul pufos: cand Ucu cere, Emil se
executa, scrie jurnalistul Liviu Alexa in ziardecluj.ro.

Insa acest articol nu este despre Sile si gagicile lui, excursiile exotice si vedetele cu care se
antureaza. Nu ma cunosc cu Sile, nu am facut afaceri impreuna, nu i-am cerut reclama, nu am
fost la chefuri cu el, deci nu am alte interese cu acest articol decat o stare de draci care ma
apuca cand vad cum VOI, astia care mai aveti putina minte in Clujul plin de ipocrizie, stati si
asistati tacuti privind cum se intampla mizerii.
Este un articol despre cum Emil Boc, un baron local ce mimeaza de circa 16 ani ca dezvolta
Clujul, manipuleaza opinia publica atacand un om de afaceri si incercand sa ii ciordeasca, fiindca
efectiv asta vrea taranetele din Rachitele sa faca, sa ii ciordeasca unui om de afaceri pe nume
Sile Puscas un teren extrem de valoros initiind o expropriere a unui teren de 12 000 de mp situat
in Zorilor, langa Spitalul de Recuperare, pe strada Observatorului, detinut legal de Vasile Puscas.
Ordinarul de Boc a initiat o comisie de evaluare compusa din papagali si incompetenti care au
stabilit ca terenul lui Vasile Puscas valoreaza 2 milioane de dolari si ca, gata!, atat trebuie sa
primeasca fraierul de proprietar in urma exproprierii. Eu am sunat mai multi dezvoltatori imobiliari
si mai multi sefi de agentii imobiliare si toti au fost fermi in a aprecia ca genul acesta de teren
este mult mai valoros decat cele 2 milioane cu care Boc vrea sa il violeze pe Sile: potrivit lor,
terenul face NEAUTORIZAT cel putin 12 MILIOANE de euro. Daca ar fi autorizat, daca Vasile
Puscas ar construi acolo un ansamblu imobiliar, la ce CUT si POT are terenul, profitul lui ar sari
de 45 de milioane de euro dupa cele mai pesimiste incasari.
In ultima saptamana, in presa locala, aia care semneaza anonim cu un mare curaj, au aparut mai
multe declaratii ale lui Fat Frumos Emil Boc care, cu lacrimi calde de ipocrizie, se plange
clujenilor ca in oras exista un monstru, un rau, un balaur imobiliar care nu vrea sa cedeze moca
proprietatea sa, ca nu vrea sa se faca parc in Zorilor, ca Sile e un porc care nu vrea sa accepte 2
milioane de dolari in loc de 12 milioane de euro si ca el, biet taran din Rachitele, care s-a
sacrificat toata viata pentru clujeni, e socat ca e dat in judecata de balaurul Sile, in loc ca Sile sa
se puna in genunchi in fata comunitatii si sa ne lase sa ii luam si pamantul si cardurile.
Mentalitatea asta de taran ce uraste bogatii este total incompatibila cu statutul politic de LIBERAL
al lui Boc. Caci el este liberal, nu? M-am gandit daca mentalitatea asta e un reziduu al educatiei
sale comuniste, fiindca Emilash a fost crescut in scutecele UASCR - Uniunea Asociatiilor
Studentilor Comunisti din Romania, unde a fost sef, DAR SI subordonat al lui Ioan Rus (ca sa
vedeti cum se leaga azi lucrurile). Insa nu e din cauza asta.
Mentalitatea asta a germinat doar recent din semintele autoimparatirii. Boc se crede zeu, muta
deja ca si Ceausescu treceri de pietoni, destine, blocuri. La un semn al degetului sau afectat, un
bloc poate creste la P+25 sau poate sa coboare la 3 etaje, depinde cat de insorit e afara.
Mai mult, sicanarea lui Sile Puscas, si nu e o duma ce va zic, este EXACT consecinta ordinului
pe unitate dat de Rus catre Boc: nu mai e ginerele meu, f...-l!
Iar Sile e f....t din toate partile, insa, fiind un satmarean batut in cap si nebotezat cu toata apa, mi
ti l-a dat in judecata pe Boc pentru acest abuz. Si, la Satu Mare, a castigat deja in prima instanta.
De aia e cacat Boc la cur. Ca pierde in Justitie si va trebui sa ii plateasca milionarului tone de
despagubiri, mai mult, va fi fortat sa ii autorizeze ansamblul imobiliar.
De aici toate atacurile la adresa omului de afaceri, de aici declaratiile absolut jegoase ale lui Boc
cum ca este "hartuit de investitori". Ba, Emile, nu ti-e rusine cand te uiti in oglinda? Crezi ca nu
vedem noi, astia care mai avem minte in creieri, ce ai facut in ajun de Craciun, cand ai autorizat
pe sustache, noaptea ca hotii, blocurile tuturor smecherilor TAI din Cluj dandu-le regimuri de

inaltime colosale?
Ce se va mai intampla in razboiul Boc - Sile de acum inainte nu e problema mea. Rolul meu de
jurnalist e altul: sa va invat sa priviti SI IN ACEST FEL lucrurile. In acest oras in care procurorii
DNA dorm pe dosare, in care baronii locali isi impart mai precis ca Mafia afacerile, macar atat sa
mai putem face: sa aratam ca nu tot ce ragaie Boc in media se mananca.
Ce i se intampla lui Sile e de rahat, indiferent ca va place moaca lui sau nu. Ce se intampla in
Cluj e rau, caci imobiliarii tac ca sa isi protejeze afacerile, presa tace, cu rare exceptii, caci e
lenesa si cumparata, clujenii inteligenti tac si intorc capul fiindca, desi au anvergura raului facut
de Boc, se simt lipsiti de putere.
Pe mine m-a speriat si gandul ca Boc va sta 16 ani in Primarie. Acum, gandul ca baronul asta
comunist va sta 20 de ani la carma orasului ma terifiaza.
PS: Cezara Boc, fiica primarului, a absolvit Dreptul in iulie anul trecut. Insa ea nu s-a nevoit sa se
coboare la nivelul unui barou ca sa devina avocat, nici la nivelul unei meserii asa de frumoase,
precum aia de judecator. Taticul ei a invatat-o care e meseria perfecta pentru un pedelist: aia de
notar. Drept pentru care, ia ghiciti unde va merge in ucenicie juna? La doamna Liliana Buda, de
profesie notar, sotia lui Daniel Buda, europarlamentar PNL Cluj, de profesie notar, seful politic al
lui Alin Tise, a carui fosta sotie era tot... notar. Caci ia ghiciti unde au fost si vor fi "redirectionati"
dezvoltatorii imobiliari sa isi legalizeze tranzactiile de vanzare cumparare? Vedeti ca nu sunteti
prosti? Sau... sunteti?
PS2: Terenul lui Sile e situat langa apartamentul lui Boc. Dupa ce i-a nenorocit pe atatia cu
blocuri de jur imprejurul caselor, Boc isi aroga dreptul regal de a distruge o investitie.
Liviu Alexa
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