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De la Lacusta-Voda la Factura-Voda
Anul 1538 a fost unul tragic in istoria romanilor: la finalul „razboiului sfant
pentru Moldova” (”Gazay-i Kara Bo?dan”), sultanul Suleiman Legiuitorul
(Kanuni Süleyman) il alunga de pe tronul Moldovei pe Petru Rares si il
inlocuieste cu stefan-Voda, zis ”Lacusta”.
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Venirea la domnie a lui Lacusta Voda a coincis cu mai multe premiere negative in istoria
principatului moldovean: atunci, la 17 septembrie 1538, stefan „Lacusta” a fost primul domnitor
desemnat direct de catre sultan si tot atunci, pacea inaltei Porti cu Moldova nu a mai fost
reglementata printr-un tratat, ci direct printr-un act emis de catre sultan (berat). si tot atunci,
otomanii au rupt primul teritoriu romanesc pe malul drept al Nistrului (Tighina, impreuna cu 18
sate din jurul acesteia), unde au infiintat raiaua Bender si au confiscat tezaurul de la Suceava,
inclusiv sabia lui stefan cel Mare.
Dar nu pentru aceste ticalosii il va retine istoria pe Lacusta-Voda, ci pentru faptul ca, in vremea
lui, economia moldoveana a fost pusa la pamant de invazia lacustelor, care a distrus recoltele

. Asa cum aflam din Letopisetul Tarii Moldovei al lui Grigore Ureche: „Mai apoi, in zilele acestui
stefan voda, fost-au foamete mare si in Tara Moldovei si la unguri, ca au venit lacuste multe, de
au mancat toata roada, pentru acéia l-au poreclit de i-au zis Lacusta voda.”
Ei bine, daca in urma cu cinci secole, lacustele distrugeau economia (agrara pe
atunci) principatului Moldovei, astazi, economia (de data asta mai complicata si mai
sofisticata) este distrusa de catre noul voda, prin facturile ucigase cu care a invadat
tara intreaga.Motiv sa-l poreclim si noi pe acesta Factura-Voda.
si daca lacustele din anii 1539-1540 au venit aduse pe cale naturala, in vremea noastra, facturile
mari, sufocante, ucigase au fost aduse de mana nepriceputa si de incapatanarea irationala a lui
Factura- Voda.
Caci nimeni nu l-a obligat pe acesta, niciun sultan si nicio catastrofa naturala, sa isi aleaga cel
mai sicofant vizir tocmai la Energie si sa-l impuna si sa-l mentina in pofida oricarei evidente. si
nimeni nu l-a silit pe Factura-Voda sa patroneze, inca din 2016, dezastrul din productia de
energie electrica. El, cu manuta lui, a numit intreg Guvernul Ciolos, inclusiv pe ministrul Energiei,
Victor Grigorescu, si pe secretarul de stat Aristotel Jude, echipa care a selectat firma spaniola
Duro Felguera sa produca dezastrul de la Iernut, unde s-a ingropat primul santier al unei centrale
electrice din ultimii 15 ani.
Factura-Voda si-a impins in guvernele Orban, Citu si Ciuca pe vizirul Popescu de la Mehedinti,
cel care i-a indeplinit, fara sa cracneasca, programul criminal de inchidere accelerata a
energeticii romanesti pe carbune. Caci, da, oameni buni, desi Romania are mai putine capacitati
pe carbune decat toate statele care detin carbune, Factura-Voda a inchis deja cateva dintre
putinele ramase, a impus reducerea carbunelui extras si s-a angajat, in numele nostru, al tuturor,
sa inchida trei sferturi din capacitatile de productie ramase pana in 2025.
Factura-Voda a stat senin si s-a amuzat strengareste in limba teutona cu sefii companiei OMV,
cei care au redus productia de gaze cu aproape 2 miliarde de metri cubi, de cand Factura- Voda
se lafaie in jiltul de la Cotroceni.
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si acelasi voda indolent a asistat, indiferent, la faptul ca OMV tine ferecate zeci de miliarde de
metri cubi de gaze pe fundul marii.
Factura-Voda, dintr-un atlantism prost inteles si prosteste jucat, a alungat orice perspectiva a
Romaniei de a avea un nou reactor nuclear mai devreme de 2027si, in continuare, pandeste sa
nu se inceapa cumva vreo noua capacitate nucleara la Cernavoda.

Daca ar fi sa explicam ceea ce a facut regimul Iohannis in ultimul an cu facturile noastre, intreaga
explicatie s-ar reduce la urmatoarele propozitii:
Hidroelectrica, companie controlata 80% de pixul lui Virgil Popescu, produce 30% din
electricitatea tarii la un pret putin peste 100 de lei/MWh si o vinde cu peste 1.000 de
lei/MWh;
Nuclearelectrica, companie controlata in proportie de 80% tot de pixul lui Virgil Popescu,
produce aproape 20% din electricitatea tarii la un pret in jur de 150 lei/MWh si o vinde tot cu
peste 1.000 de lei/MWh;
Complexul Energetic Oltenia produce cam 17-18% din electricitatea tarii cu maximum 500
de lei/MWh si o vinde tot cu peste 1.000 de lei/MWh .
Deci, cam 80% din electricitate – si pretul acesteia – este controlata de vizirul lui Factura-Voda,
Virgil Popescu.
Nu are tara suficienta energie? Nu are pentru ca boierii lui Factura-Voda au ingropat proiectul
centralei de la Iernut, plus cele doua hidrocentrale de pe Jiu si tot ei tin inchise grupurile de la
Turceni si Rovinari, care ar putea salva tara.
Efortul lui Factura-Voda a fost incununat de succes:pretul spot al energiei electrice a crescut de
patru ori in cateva luni.
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Iar gazul rusesc, importat pentru a suplini ce nu extrage OMV, a devenit mai scump de cinci ori,
in aceleasi cateva luni:
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Firmele din industrie si agricultura au astazi facturi si de zece ori mai mari decat in
decembrie anul trecut, iar populatia care se credea aparata de legea plafonarii si
compensarii s-a trezit ca
jumatate consuma prea mult pentru a i se aplica vreo compensatie,iar cealalta
jumatate a primit facturi de mii de lei ca asa au vrut muschii furnizorilor!
Daca Factura-Voda ar face un singur semn cu mana, intreg sistemul, in frunte cu ministrul
Popescu, s-ar alinia si ar opri dezmatul facturilor care au ingropat economia romaneasca. Solutia
este atat de simpla si de evidenta, incat Factura- Voda o poate aplica in trei secunde, cu o
semnatura pe o lege care ar limita profitul la producatorii firmei de stat, de exemplu la nivelul din
2019 (un an foarte bun pentru acestia).
Dar Factura- Voda nu va misca niciun deget pentru a opri inchiderea industriei si agriculturii
romanesti, pentru un motiv extrem de simplu: toti cei care conduc firmele de stat si care produc
energie sunt numiti acolo politic, de catre partidele aliniate in jurul lui Factura-Voda. De la omul
de casa din Mehedinti al lui Virgil Popescu (Iulian Cristian Bosoanca) si pana la fata devenita
celebra prin „canapeaua lui Crin” (Andreea Lambru), o pleiada de oameni de partid, nepoti,
amante si purtatori de epoleti controleaza productia de energie controlata de stat. Iar acestia au
fost numiti de partide acolo cu un singur scop. Scop pe care si-l indeplinesc cu brio.
Nu exista, poate, nicio imagine mai puternica care sa descrie vremea lui Factura-Voda decat
politistul ucigas de copii care impinge cu varful lustruit al pantofului trupul chircit, fara suflare, al
victimei sale.
Aroganta acelui criminal, lasat liber de sistemul lui Factura-Voda, cuprinde cea mai
plastica reprezentare a situatiei de azi: tara este la pamant, lasata fara nicio portita de
scapare de facturile crescute de cinci ori, de sapte ori, de zece ori, iar ministrul favorit
al lui Factura-Voda, cel de la Energie, incerca cu botul pantofului sa vada daca mai
respira vreo fabrica sau vreo ferma, sau vreo gospodarie.
Asta se intampla, la scara mai mare, si cu Romania: populatia si economia au fost trantite la
pamant de uriasele facturi la electricitate si gaze naturale, iar slujbasii in uniforme, singurii care
conteaza pentru presedintele tarii, isi fac de cap si isi impun domnia asupra oamenilor hartuiti ani
de zile. Caci, nu-i asa, fiecare plutonier poarta in ranita o pensie speciala. O pensie de trei ori mai
mare decat cea a nefericitilor asupriti de regimul Iohannis.

S-au trezit firmele cu facturi de cateva ori mai mari si populatia cu facturi duble sau
triple. Ei bine, autorii acestor crime nici macar nu au fost dusi la audieri in Parlament,
daramite sa fie demisi.
in orice tara normala, prima masura in scandalul facturilor umflate ar fi fost demiterea celor
vinovati: ministrul Virgil Popescu cu secretarii sai de stat si oamenii pe care si i-a implantat in
„sistem” plus conducerea ANRE. Toti acestia ar fi trebuit sa plece acasa demult. Dar nu, FacturaVoda are nevoie de ei, executantii perfecti ai ambitiilor sale irationale de punere la pamant a
economei si al nivelului de trai. Motiv pentru care boierii lui Factura-Voda au fost pusi sa se faca
de ras de trei ori pe zi:procurorului general i se comanda politic sa ancheteze furnizorii de energie
(nu mai e justitia independenta?), iar televiziunile de casa i-au judecat si i-au gasit deja vinovati
pe furnizorii de energie.
Culmea este ca nimeni nu are voie sa spuna cafurnizorul care a trimis facturile neplafonate pe
capul romanilor este chiar cel mai mare dintre ei, Electrica, firma detinuta majoritar de stat, adica
dirijata de pixul lui Virgil Popescu, pix inspirat de geniul lui Factura-Voda.
Pentru cei care ati uitat, va reamintesc:Electrica este firma aia de stat cu 125 de posturi de
directori, firma al carei presedinte este nimeni altul decat concitadinul ministrului Popescu, un
anume Iulian Cristian Bosoanca, cu greu incaput in hainele devenite prea stramte pentru el.
Pentru amatorii de senzatii tari, sa spunem caBosoanca isi sprijina deciziile pe colaborarea
celebrului Gicu Iorga, seful clubului de table din Giurgiu, aghiotantul altui om cu „greutate” (la
propriu, desigur) din jurul lui Factura-Voda, fostul ministru al Energiei, Toma Petcu.
Asa ca revin si va mai spun o data: nu exista, poate, nicio imagine mai puternica care sa descrie
vremea lui Factura-Voda decat politistul ucigas de copii care impinge cu varful lustruit al
pantofului trupul chircit, fara suflare, al victimei sale. Aroganta acelui criminal, lasat liber de
sistemul lui Factura-Voda, cuprinde cea mai plastica reprezentare a situatiei de azi: tara este la
pamant, lasata fara nicio portita de scapare de facturile crescute de cinci ori, de sapte ori, de
zece ori, iar ministrul favorit al lui Factura-Voda, cel de la Energie, incerca cu botul pantofului sa
vada daca mai respira vreo fabrica sau vreo ferma, sau vreo gospodarie.
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