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„Orice cauză pledată pe un ton

mai sus decât cel normal 

este dinainte pierdută.” 

- N. Titulescu
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„Zboară puiule, „Zboară puiule, 
zboar(r)ă!”zboar(r)ă!”

Cezar Adonis
Mihalache

DDe sub arcușul unui
Stradivarius bine pitit,
lăutarul zise către șeful
scripcarilor democrați: „Un
coviltir pentru consulul
meu!”. Păi, și cum să nu i se
dea postul? Nu umblă ei cu
„merțane” și BMW- uri, nu
își botează fetele (e un fel
de a zice!) „Mercedesa”?! Și
s-a făcut și dreptate! Nemții
au primit ceea ce meritau.
Un nou consul al României.

Dar nu unul oarecare, cu
ștate vechi în ale
diplomației! Ci pe Medelin.
Nu Medelin a lui Mer-
cedesa, ci al PSD-ului!

Și așa le trebuie că
nu ne-au restituit banii pe
care ni datorează! Acum le
trimitem ce avem noi mai
bun prin… țigănie. Prin
țigănia show-urilor de tele-
viziune, desigur, „un artist”.
Și să vezi de acum botezuri
în țigănie: ce „Mercedes” și
„Mercedesa”, de azi, „Con-
sul” și „Consuela”!

E drept, noi nu am
dat fi dat nici un „regat”
uscat pentru mârțoagele
politice din țigănie! Dar ne-
au luat ei un vot pentru, iată,
un consul cu coviltir la Bonn!
Care poate le trage și de un
arcuș în timpul liber, că fa-
milia e numeroasă, nu? De-
sigur, e posibil ca, inițial, lui
Mădălin Voicu să-i se fi făcut
actele chiar pentru consulat
din India, că era mai
nimerit!, dar o fi 
șutit menestrelul baraglad-
inelor biletele de avion ale
vreunui diplomat de carieră!

Oricum, ce ne oferă
acum PSD-ul e începutul
sfârșitului… Ei ar vrea
sfârșitul pentru noi, dar de
fapt, e începutul agoniei de
partid. Căci, unde s-a mai
văzut competiție între o
cetățeancă relativ curată
moral și un condamnat în

primă instanță?! Unde s-a
mai văzut să fie ales con-
damnatul, ori or fi confundat
PSD-ul (și nu sunt departe!)
cu pușcăria, iar postul de
președinte interimar al PSD
cu funcția de șef de celulă!

Iar PSD (își) face
dreptate până la capăt! Îl
readuce în cărți, ca
președinte de filială a Par-
tidului Pușcăriașilor Social-
Democrați, celula Prahova,
pe Mircea Cosma. Și-l trim-
ite pe Mădălin Voicu, cel ce
spunea despre români „că
sunt lași și trădători”,

reprezentant al României la
Bonn. Iar lucrurile nu se vor
opri aici. Căci Liviu Dragnea
are mulți morți (politici) de
întors de la groapa
pesedistă!

Așadar, „Zboară
puiule zboar(r)ă”! Căci lung
e drumul până la Bonn! Și
abia ce mai începuseră să
se lămurească nemții că
„rom” nu e totuna cu român.
De acum să vezi ce or să ne
dubleze „r”-ul…

De ce la Bonn?! Pe-
semne nu s-a găsit în cen-
trala MAE nici un oraș cu
doi de „r”… Și cât de B.
A(i)urescu să fii să accepți
așa ceva? Să te reprezinte,
în numele unui minister cu
pretenții, un individ cu state
vechi în „arta” staborului, nu
în cea a diplomației! Dar ce
mai contează?! De azi e
sărbătoare în țigănie. De
aici și de acolo. Că se va
merge la „Jermania”, la
domnul Medelin, „cu acte
noi și frumoase”. Așadar,
cântă-ne, lăutare… Și râzi
de lipsa noastră de vână…
Că rău am mai ajuns…
Acum, numai să nu-i
ciugulească din pene
„Deutschen Adler” -ul de la
Berlin… Că Germania tot cu
un „r” se va scrie.

Și să-l trimiți pe post
de reprezentant al Statului
Român pe un personaj care
a inițiat o lege de grațiere și

amnistie a pușcăriașilor este
doar încă o dovadă că
Ponta își bate joc de noi. El
trebuie să-și bată joc acum
și de Iohannis, așa că ne
bagă și pe noi, cu tot restul
de imagine de țară, la mijloc
și, în contrabalansarea nu-
miri de către președinte a lui
Emil Hurezeanu, ca am-
basador la Berlin, numește
în fruntea consulatului de la
Bonn un personaj pe
măsura lui; un scripcar…
Epicul continuă, dară, de la
„Țigănci” la „Medelin, con-
sulul cu vioară la
subțioară”…

Ce îl recomandă pe
menestrelul ceaușist? Evi-
dent, vocea și talentul! Și
maneau social-democrată.
Aia pe care o scârțâie batjo-
coritor Victor Viorel Ponta
târșâindu-se printre cârje. O
manea cu dedicație pentru
românii din Diaspora. Mai
ales că, în Germania, i s-a
dat o lecție drastică la
alegeri. Iar acum premierul-
cârjă le expediază exact
tipul de politician împotriva
căruia diaspora a votat
masiv. Ce mai urmeaza?
Vanghelie, dacă scapă de
pârnaie, pe post de consul
general la Paris?

Desigur, cum PSD
se desface din șuruburile
roase de rugina penală, cine
poate o șterge! Unii fug la
UNPR, alții pe la con-
sulate… Iar Mădălin are de
ce să o șteargă. Nu doar din
partid, ci și din țară. Să se
ajungă mai greu la el. Că se
apropie funia anchetelor pe-
nale de prietenul împăunat
Păun, de jocurile cu bani
rulați pentru inițierea legii de
grațiere și amnistie din
„marțea neagră”. Că doar
nu era o chestiune din ome-
nie pentru infractori!

Și mai poate fi o
„țigănie” în numirea făcută
de Ponta. O numire pe care
nemții o vor lua ca o ofensă
directă mai ales după ce, la
începutul anului, ciob de
Cioabă a anunțat că va da
statul german în judecată
„pentru deportările din pe-
rioada regimului nazist”.

P.S.: Și ne mai
întrebăm de ce o fi leșinat d-
na Merkel…

●

Democrația și dictaturaDemocrația și dictatura
corupților din PE!corupților din PE!

Sorin
Muncanciu

AAm asistat în Parla-
mentul European la un spec-
tacol unic: Guy Verhofstadt a
ținut o lecție de demo-
crație primu-ministrului grec,
Tsipras. Verhofstadt este
unul dintre corifeii PE, adept
al procedurii „fast track” pen-
tru aderarea Ucrainei la UE,
avocat al sancțiunilor eco-
nomice împotriva Rusiei, a
angajării UE în războiul din
Siria etc. etc. Același vajnic
promotor al democrației în
PE a participat la începutul
lui lunii februarie 2014, la
Kiev, la protestele de pe
Maidan, unde, a ținut discur-
suri inflamatoare împotriva
ordinii de drept din statul
ucrainian, de la acea dată.
Mai mult, în mai 2014, Ver-
hofstadt prezicea, întrt-un ar-
ticol scris de domnia sa în
„Guardian” că Rusia va ceda
presiunii economice, a
devalorizării rublei față de
dolar, ca o consecință a
sancțiunilor economice.

Întrebarea este,
vorba poetului: ce îl mână pe
dânsul în luptă? Verhofstadt
este „Member of the Board of
Directors” al companiei So-
fina Societe, unde miliardarul
belgian Nicholas Boel deține
53,8 la sută din compania
care îl plătește cu 130 000
euro anual pentru serviciile
de lobby. Sofina Societe, în
asociație cu GDF Suez, va
profita din plin în urma
„privatizării” forțate, de către
Troică, a domeniului ener-
getic public al Greciei, priva-
tizare căreia, inițial, PM
Tsipras și guvernul Syriza s-
au opus. Aceași companie
este interesată de ex-
ploatarea gazelor de șist din
Ucraina, unde Burisma Hold-
ings, deja, a început
prospecțiunile geologice în
spatele frontului din estul
ucrainian. Unul dintre direc-
torii companiei Burisma
Holdings este Hunter Biden,
fiul vicepreședintelui SUA.

De asemenea, Ver-
hofstadt este membru al bor-
dului director al 
companiei Exmar, companie
specializată în exploatarea și
transportul gazelor, com-
panie interesată în ex-
ploatarea rezervelor de gaze
din apele teritoriale ale Gre-
ciei. Din nou, pentru efor-
turile de lobby, Verhofstadt

este compensat cu 60 000
de euro pe an.

Or, cum este posibil
ca un membru al Parlamen-
tului European să nu
dezvăluie o compensație de
200 000 de euro anual, bani
care nu au nimic comun cu
spiritul democrației dar, care
au, cu totul, de a face cu in-
teresele oligarhiei bancar
corporatiste occidentale, 
cu dictatura economicului
asupra politicului în Parla-
mentul European? Cum este
posibil, domnule Schultz, ca
un lobbist nedeclarat să fie
membru al Parlamentului,
atunci când, este de
netăgăduit, că domnul Ver-
hofstadt reprezintă interesele
oligarhului Nicholas 
Boel, înaintea intereselor
cetățenilor belgieni?!

Felul în care Verhofs-
tadt s-a poziționat în Parla-
mentul European, în
favoarea dictatului neoliberal
împotriva Greciei, catalizator
al conflictului din Ucraina și
promotor al aderării fast track
a Ucrainei la UE, favorabil
conflictului și a sancțiunilor
economice împotriva
Rusiei,este, fără doar și
poate, poziția dictată de in-
teresele economice ale oli-
garhiei occidentale pe care
domnul Verhofstadt le
reprezintă.

În anii 70’, atunci
când, o serie de popoare și-
au dobândit independența,
era clar că lumea nu mai ac-
cepta, vechile metode impe-
rialiste de amenințare cu
forța și dictat. Kissinger a
venit cu o nouă strategie de
impunere mascată a imperi-
alismului occidental. Citez:
”the trick in the world now is
to use economics to build a
world political structure”! Cu
alte cuvinte, politica
economică și, aș adăuga eu,
financiară sunt armele 
care înlocuiesc cucerirea
militară, însă, scopul
dominației imperialiste
asupra națiunilor a rămas
același!

Grecia și dictatul eco-
nomic susținut de lobbiști ai
oligarhiei, gen Verhoftstadt,
sunt exemple convingătoare
ale noii strategii a vechiului
imperialism occidental!

●
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Cupele – Clepsidră getice ale Marii UităriCupele – Clepsidră getice ale Marii Uitări

George V.
Grigore

ÎÎn mormântul tumular
princiar getic descoperit în anul
1931 în localitatea Agighiol din
Județul Tulcea (Movila lui Uță),
printre elemente de tezaur de-
copertate s-au numărat și două
cupe – pahare – rhytonuri din
argint mai speciale. Acestea
aveau posibil un scop
asemănător vaselor tip rhyton.
Printre obiectele de ritual
specifice geților se afla și rhy-
tonul, atestat încă din sec. IV
î.e.n.. Acesta va dăinui până în
sec. I și II e.n. Odată cu mo-
mentul cuceririi Daciei, un
asemenea obiect bogat îm-
podobit a fost menționat printre
capturile luate de Traian din
comoara regelui Decebal. De-
numirea de rhyton (pl. rhyta)
provine de la termenul antic
grecesc rhein = „a curge” (sau
din dialectele britanice: „rain”,
cu sens de „ploaie”, „a ploua”).
Un astfel de vas avea două ori-
ficii, unul larg, superior, prin
care se turna lichidul şi unul în-
gust, inferior, prin care se bea
sau se vărsa pe pământ şi care
putea fi ţinut astupat cu degetul
mare. Caracterul dyonisiac
(Bahic) al acestor rhyta se
poate deduce din urmele
frecvente de vin descoperite în
interiorul lor, dar şi din aspec-
tul lor zoomorf, protomele
acestor vase oferind un vast
repertoriu animalier (forța
sălbatică, neînblânzită). Nu se
cunosc prea multe despre ritu-
alurile în care erau folosite
(astăzi stropirile ritualice se fac
„cu busuiocul”, libațiile –
udările direct din sticlă (vin,
ulei), iar ungerile cu ajutorul
spatulelor-cruciforme), astfel
că astăzi unii pot vedea în cel
ce ridica rhytonul, un aspirant
la sacru sau la forțele sălbatice
ale naturii. În cazul acestor
vase prețioase getice de ritual
tip Agighiol, putem spune că
nu le putem încadra la catego-
ria rhytonuri, cu toată
bunăvoința noastră, datorită
formei specifice unice, dar și a
lipsei orificiului de la partea
inferioară. La o primă vedere
aceste cupe mari din argint ne
frapează prin forma lor de
clepsidră, formă care ne duce
cu gândul la simbolul timpului,
al curgerii acestuia. Cupele
princiare getice tip Agighiol
(Clepsidre ale Marii Uitări; prin
folosirea alcoolului se ajungea
la uitarea grozăviilor prin care
a trecut omenirea și planeta)
erau obiecte de ritual ale mar-
ilor sărbători Bahice (Dyonisi-
ace). Prin forma lor ele ne
amintesc de timp și uitarea
acestuia (Timpul Uitării), prin
„medierea” sau „interme-
dierea” băuturii fermentate.
După marele cataclism cosmic
planetar, când 98% din
omenire a murit într-un mod
cumplit, a fost instituită Legea
Marii Uitări, spre vindecarea
psihicului uman, ce nu putea
suporta o asemenea grozăvie.
„Să bem cupa uitării până la
fund!” puteau spune acești
cavaleri. Pe „buza” cupei se
afla simbolul Cerului, iar pe

fundul cupei se afla Fiara
Adâncului (necunoscutul, in-
sondabilul, forța apocaliptică).

Prin simbolistica ele-
mentelor ce apar pe suprafața
aceastor cupe, strămoșii geți
ne-au lăsat încriptate mesaje
de taină. Apariția cornului (de
Țap (Ax al Cerului) sau de
Cerb (Pom al Vieții)) era sem-
nul lui Pan, ce reprezenta forța
Pământului care se ridică spre
Cer, aspirând la o nouă hi-
erogamie sacră. 

Ochiul, Gheara,
Ciocul, Pana și Aripa
(Pasărea) sunt semnele Ceru-
lui, iar Șarpele (Grifonul, Drag-
onul, Balaurul) simboli-
zează semnul Forțelor
subpământene (sau necunos-
cute, imprevizibile), ale reîn-
noirii, ale regenerării, ale
gestației, ale întunericului, din-
colo de ceea ce este vizibil.
Pentru a ajunge la actul hi-
erogamic, Pan (sau cel ce as-
pira la acest act) trebuia să
ajungă pe cel mai înalt munte
(PanGayon), spre a fi cât mai
aproape de cer, apoi cu cornul
sfâșia cerul (lințoliul dintre
Văzute și Nevăzute) și efectua
actul în sine (Acta, Actium
(nume al Sfântului Munte
Athos, cel care este situat pe
cel mai estic promontoriu al
peninsulei Chalchidice din
nord-estul macedonean al
Greciei, numit și „Akti” în
greacă, sau „Actium” în latină
(„a acta” sau „a face”, „a efec-
tua”), ca loc al acestei hi-
erogamii sacre PAN-GAYA). În
urma acestei heirogamii apare
Cerbul cu 8 picioare (Sarabha
– Cerbul fermecat, cel ce
„calcă” în două Lumi, cu
coarne multiple terminate în
partea superioară cu capete
de vultur (Coroana Lumii; „Cel
ce vede tot”), dar și pasărea cu
corn, care susține Creația, cea
care ține lumea uscatului în
gheare și lumea apelor în cioc
(peștele în cioc și mamiferul în
gheare). În ideea aspirației
către cer, este nevoie de
muntele sacru, ca treaptă pen-
tru etapa următoare a hi-
erogamiei sacre. Așa au apărut
piramidele egiptene, ziguratele
mesopotamiene, sau colinele
tumulare geto-dace. Tot așa a
apărut stilul arhitectural gotic
(getic, gaetic, getai) ce a „îm-
puns” norii cu vârfurile cate-
dralelor sale, iar rozeta gotică
(getică), cea care apare pe
fațada catedralelor, este
declarată de istorici a avea
originile în vechea
Mesopotamie, dar de fapt ea
este getică și apare pe fialele
principilor geți din argint, ca
semn al timpului rotitor, al
periodicităților repetitive, sau a
„porții stelare” care se de-
schide către o nouă Lume. Tot
în legătură cu PAN, Țapul
Ispășitor, cel ce caută hi-
erogamia (împreunarea),
apare în mitologie și Pan-dora
(cea înzestrată cu toate
darurile; DOR – A, sau „cea cu
dor de „A” (un nou început)”),
prima femeie creată de către
Zeus. Dar, pan-dant (simetric;
de unde pandantivul, ca o
„lume geamănă”, un alt tărâm)
cu aceste daruri, ea a adus în
lume și celebra cutie în care

zeii au depus toate relele posi-
bile (chinurile cataclismului
planetar). În urma acestor acte
ritualice de împreunare a
forțelor pământene și
nepământene mai apar și alte
ființe simbolice și fantastice,
precum Șarpele cu coarne (hi-
erogamie dintre Pan și Șarpe).
În același mod apar în sim-
bolistica getică și alte ființe fan-
tastice, precum Sfincșii,
Himerele, Grifonii, etc. Ele vor
„popula” arta getică și vor
apare pe elementele de ritual
specifice, spre a le înzestra cu
forță și vibrație mistică. Tot
legat de PAN avem „pane-
gyric”-ul, ca discurs la vechii
greci și romani în care se elo-
giau faptele de vitejie ale
înaintașilor sau se aduceau
laude unui oraș, unei persoane
însemnate. Panegiricul era un
„elogiu”, o „laudă exagerată și
nemeritată”, cu valențe
„lingușitoare”. Posibil ca Rhy-
tonul să fie folosit într-un
asemenea ritual, de aducere a
laudelor și a mulțumirilor unor
zeități olimpiene (cerești).

În cazul tezaurului de
la Agighiol avem prima cupă ce
are următoarele dimensiuni: D
sup.=111 mm; Î=180 mm;
G=541 g. Celălalt pahar –cupă
la exterior este decorat cu o
ghirlandă de capete de vulturi,
un cerb ce duce ghirlanda
(semn al hierogamiei sacre cu
Marea Pasăre), doi ţapi cu opt
picioare (Sarabha) și un orna-
ment cu semicercuri (solzi,
semn al șarpelui, ca regener-
are, sau al apei). Pe fundul
acestuia apare un animal gri-
fon răpitor cu un mistreţ în
gheare. Dimensiuni: D sup.=98
mm; Î=169 mm; G=227 g.
La Rogozen (districtul Vrața,
Bulgaria de nord), la 45 km
nord de Vraţa s-a descoperit
cel mai mare tezaur getic de
până acum, datat în epoca
preelenistică. Acest tezaur a
fost numit pe bună dreptate
descoperirea secolului, în-
trucât este o colecţie uriaşă
constând din 165 de vase din
argint, excepţional lucrate, 31
dintre acestea fiind aurite.
Vasele de la Rogozen
cântăresc în total 20 kg.
Aceste splendide vase de
argint au aparţinut unei familii
de conducători geți. Au fost
confecţionate și adunate
laolaltă într-o perioadă lungă
de timp, de la sfârşitul secolu-
lui 6 î.e.n. până la mijlocul sec-
olului 4 î.e.n., sau mai simplu,
în decursul la aproximativ 150
de ani. Acest tezaur a fost as-
cuns în pământ în două gropi
separate, una lângă alta și a
fost îngropat probabil din
cauza pericolului campaniilor
cu care ameninţau
conducătorii Macedoniei, Philip
II şi Alexandru cel Mare, care
au atacat în anii 341, 339 şi
335 î.Hr. zona dunăreană.
Tezaurul de la Rogozen oferă
suficiente modele ale şcolii lo-
cale de artă care a apărut şi s-
a dezvoltat în ţinutul ocupat de
geții sudici.

Zeităţi şi scene din mi-
tologia acestora, puţin cunos-
cute şi studiate până acum,
sunt reprezentate pe aceste
vase. Cel puţin zece nume ale

conducătorilor și posesorilor
acestora au fost descifrate
până acum; de asemenea, de-
numirile a cinci oraşe de mult
uitate: Apros (ori Apri), Beos,
Gaeiston (de la Gaea, Mama
Gaya), Erkistes şi Saythabas,
au fost descifrate pe carafe şi
fiale. Din cele 165 de vase de
argint pentru băut ale tezauru-
lui getic, de diverse forme, 108
sunt fiale (străchini-farfurii, nu-
meroase purtând inscripţii) şi
reprezintă ca număr mai mult
decât toate fialele aflate în
muzeele lumii la data de-
scoperirii tezaurului. Acestea
au devoalat forme noi şi imag-
ini în relief necunoscute până
acum în simbolistica getă.
Dacă pe unele dintre ele apar
decorațiuni cu ornamente geo-
metrice şi cu plante, exprimând
simbolismul precis al cos-
mogoniei getice, pe altele sunt
redate scene mitologice, ani-
male sacre şi zeităţi. Carafele
din argint sunt în număr de 54.
Aceste vase atât de delicate ca
formă şi stil, erau puţin cunos-
cute în est şi în zona egeică şi
se poate spune că au apărut în
acest ţinut al geților.
Ornamentaţia lor poate împărții
carafele de la Rogozen în
două varietăţi: carafe decorate
cu ornamente geometrice,
plante şi motive animaliere, şi
carafe decorate cu scene mito-
logice (Marea Zeiță și Cav-
alerul).

Ca un prim semn al
misterului, există numai trei
cupe în tezaurul de la Ro-
gozen, dar și acestea sunt
diferite ca formă şi
ornamentaţie. Pe cea mai
mare dintre ele (tip Agighiol;
cupă dublutronconică getică,
în formă de clepsidră) se află
tabloul unei procesiuni
solemne de animale: o pasăre
de pradă (pasărea-unicorn;
Mama Gaya) cu un peşte în
cioc şi un iepure în gheare; un
ţap cu coarne imense se află
înaintea ei (Sarabha cu 8 pi-
cioare), iar în faţă sunt alți trei
cerbi (Pan). În partea inferioară
apare modelul semisferelor
mici (solzi de șarpe – regener-
are, sau apele Potopului Plan-
etar), dar și friza penelor de
vultur, semn al Omului Vultur,
Fiu al Mamei Gaya Vulture-
anca. Modul în care sunt
reprezentate figurile denotă o
anume stângăcie sau un stil
mai naiv decât în cazul cupelor
de argint tip Agighiol de-
scoperite în România. Această
cupă - pahar este pe alocuri
aurită.

În cazul paharului bi-
tronconic getic de ritual din
argint aflat la Metropolitan Mu-
seum din New York putem
spune că acesta apare sub nu-
mele de „Paharul cu păsări și
animale” fiind încadrat ca
aparținând secolului 4 î.Hr. Ca
stil, este declarat traco – getic
(geto-dac – n.a.), din regiunea
Dunării de Jos, din vechea Tra-
cie (regiune getică – n.a.). Este
confecționat din argint; H. 7 3/8
inch (18,7 cm); Fondul Rogers,
1947 (47.100.88). Prezentarea
acestui pahar getic ce apare în
continuare este aproximativ
următoarea: vechiul teritoriu al
Traciei a cuprins o zonă destul

de mare acum împărțită între
Bulgaria, sudul României,
fosta Iugoslavie de est, nord-
estul Greciei și partea
europeană a Turciei de astăzi.
Primii locuitori ai Tracia au
venit din partea de nord a Eu-
ropei (munții Carpați – n.a.) și
au apărut aici în cel de-al
doilea mileniu î.Hr. Triburile
tracice (de sorginte getică –
n.a.) de la mijlocul primului
mileniu î.Hr. au adoptat unele
dintre tradițiile decorative și
obiceiurile nomade de la
vecinii lor sciți la est, dar au
avut relații culturale mai
strânse cu popoarele preis-
torice europene și au păstrat
multe dintre tradițiile din epoca
bronzului european. De la mi-
jlocul primului mileniu avem
obiecte, cum ar fi căști (coifuri
– n.a.) de ceremonie, armuri,
cupe, și unelte, ornamente de
cai - lucrate din argint și, une-
ori, chiar aurite – ce au fost de-
scoperite în morminte ca
tezaure îngropate de prinți și
șefi traci (geți – n.a.). Acest
pahar de argint este un bun ex-
emplu de secol al IV-lea î.Hr.,
de manoperă tracă (getică –
n.a.). Probabil, a fost realizat în
regiunea de azi a România sau
Bulgaria, pentru că pahare
similare au fost găsite doar
într-un mormânt princiar de la
Agighiol, în apropiere de Delta
Dunării din estul României. Pa-
harul este confecționat dintr-o
singură bucată de argint
ștanțată, având decorațiunile
realizate „au repoussé”.

Unice prin ele însele,
paharele getice de ritual în
formă de clepsidră (Cupele
Marii Uitări), vorbesc de magia
acelor vremuri, când neamul
nostru evoca munții și forțele
naturii (întâlnirea Cerului cu
Pământul), când trăiau în alt
gen de relație cu acestea. Ei
se considerau Fii Mamei Gaya
Vultureanca, Marea Pasăre
Neagră și erau Oamenii Vultur
ai acelor timpuri. Oamenii Ne-
grii, (NIGRO, ATRA) cu
conducătorii Negru Vodă
asemănători lui Osiris (Asar;
„Cel care stăpânește Moartea”
și „Cel care renaște”; semn vi-
itor al Sfântului Gheorghe
(Sângeorgiu, Purtătorul de
Biruință), cel ce învinge balau-
rul și trece prin pielea sa -
renaște) și asemănători lui
Sarabha-Cerbul cu opt pi-
cioare (Ba-Sarabhii) vor fii
geții, ghiuții, gaeții, getaii, go-
taii, goții, ghieții, aghiuții-cei
negri. Astfel că tot ce a existat
scris despre ei, orice dovadă a
adevăratei lor religii, a dispărut
cu ajutorul celor care au
propovăduit o altă religie, o altă
cultură. 

Să lăsăm liniștea să
ne vorbească și sufletul să se
umple cu miracolul existenței
acestor unicate getice: pa-
harele clepsidră bitronconice
de ritual, Cupele Marii Uitări.

●



4 Tichia de politician

Bumerangul Brâncuşi…Bumerangul Brâncuşi…

Grid
Modorcea

CCea mai mare
pedeapsă pentru România a
venit din partea Comisiei
internaţionale care nu a apro-
bat ca Ansamblul sculptural
de la Târgu-Jiu să între în
Patrimoniul UNESCO. Sigur,
această veste tristă a venit
acum câteva luni, dar oficialii
de la Bucureşti au făcut-o
abia acum publică. Oare de
ce? De ruşine? Dar eu cred
că pe oameni ca alde
Strămbulescu, arztizanii în-
tocmirii defecte a dosarului,
nu-i afectează în nici un fel.
De unde ruşine la clasa de
superpuşi a unei ţări în care
pensia unei persoane care a
muncit 40 de ani neîntrerupt
este de 200 de dolari?!

Nu mai vorbesc de
idioţii care se bucură. Da,
este o mare ruşine pentru
România. România nu
înseamnă parlamentarii şi
guvernanţii de azi, vremelnici,
care se lăfăie pe ceea ce a
creat de-a lungul timpului un
popor întreg, ci înseamnă
valorile ei, singurele care îi
pot oferi, în competiţii
internaţionale, prestigiu.
Brâncuşi a fost mare în Amer-
ica cât a trăit, fiindcă avea su-
portul Franţei, avea prieteni
de talia unor Duchamp, Ma-
tisse şi Picasso, iar el a ştiut
ca nimeni altul să-şi pro-
moveze opera. A fost unul
dintre cei mai mari mesageri
pe care i-a avut arta lumii.

Dovadă zecile şi sutele de
expoziţii pe care i le-au orga-
nizat americanii atâta timp
cât el a trăit. Apoi, treptat,
totul s-a stins, ca azi să nu
mai fie pomenit aproape
deloc. Am propus guvernului
şi ICR să marcheze cente-
narul debutului lui Brâncuşi la
New York. N-au făcut-o. Au
făcut-o tot americanii,
muzeele şi galeriile unde
Brâncuşi a expus odinioară.
Opera lui Brâncuşi e vândută.
Mai apare pe la Sotheby’s
câte o veste despre el când
cineva vrea să-şi vândă
achiziţia. Dar în marea reali-
tate a artei americane de azi,
noile generaţii de artişti sau
de colecţionari nici nu-l mai
iau în calcul.

Îl iau pe un sculptor
că Isamu Noguchi, de pildă,
care a fost elevul lui Brâncuşi
la Paris. Şi Noguchi a ajuns
să aibă un fantastic muzeu la
New York, iar operele lui să
fie amplasate pretutindeni.
Brâncuşi visa şi el ca operele
sale să fie amplasate în par-
curi, „să se joace copiii peste
ele”. Dar nu sunt. Sunt ale al-
tora. Recent, Metropolitan
Museum of Art i-a plasat lui
Noguchi o operă chiar în faţă,
la marginea lui Central Park.
Ea se numeşte Unidentified
Object şi este minunată,
foarte potrivită pentru acest
loc. Şi Brâncuşi visa să ridice
o Coloană a infinitului în Cen-
tral Park. Nu s-a putut. Nu l-a
ajutat ţara. La fel cum ţara nu
e în stare să-i ridice lui Emi-
nescu statuia, al cărei loc

este aprobat de primăria New
York-ului de peste 30 de ani!
De când Brâncuşi s-a dus,
din 1957, România nu a făcut
nimic pentru el. De fapt, pen-
tru ea. Fiindcă a face ceva
pentru o valoare a ţării,
înseamnă a face pentru ţară.
Un artist face tot ce poate cât
trăieşte, apoi opera lui
aparţine ţării în care s-a
născut. Şi ţara ar trebui să
preia muncă de promovare.
Dar Brâncuşi este un caz
alarmant, începând cu mo-
mentul când România i-a
respins donaţia, atelierul sau
parizian. Ca nenorocirea să
culmineze azi cu respingerea
UNESCO. Este cel mai mare
vot de blam internaţional care
i se dă României. Dar pe oa-
meni ca alde Johannis îi
doare în cot. De altfel, cui îi
pasă cu adevărat de
Brâncuşi într-o ţară în care
milioane de oameni se luptă
cu subzistenţa?! România nu
poate aspira să între în rân-
dul ţărilor civilizate cu
nedreptăţi atât de mari sau cu
„valori” că vanghelie, udrea,
băsescu, ponta, tăriceanu et
co. Însă diriguitorii României
de azi nu se gândesc la ţară,
la viitorul ei, se gândesc
numai la ei, la prezentul lor
hulpav.

Vă rog, uitaţi-vă la
acest Catalog de artă,
cuprinzând peste 5 000 de
pictori celebri şi 100 000 de
tablouri intrate în tezaurul pic-
turii universale: LES PLUS
BEAUX PEINTURES DU
MONDE! Este cel mai com-

plex muzeu virtual
(http://www.mystudios.com/ar
tgallery/). Şi căutaţi dacă
există vreun pictor român. Eu
nu l-am găsit decât pe Ştefan
Luchian. Poate mai există
vreunul, printre cei peste 5
000. Mare păcat, fiindcă
avem pictori mai buni decât
mulţi dintre cei selectaţi. Nu
se poate să lipsească Aman,
Grigorescu, Tonitza şi alţi
artişti români clasici sau mod-
erni! Dar iată că se poate.
Încă o dată se verifică faptul
că ţara nu face nimic pentru
artişti. Străinii nu sunt obligaţi
să promoveze pictorii români!
Regula este ca ţara să-şi pro-
moveze valorile. Nu trebuie
să mai scriu, am scris de sute
de ori ce au făcut ţări că
Franţa, Italia, Germania sau
Irlanda pentru valorile lor. Cri-
teriul pentru care a fost
respins Ansamblul de la
Târgu-Jiu, de a intra în Patri-
moniul UNESCO, a fost acela
că nu e cunoscut locul! Păi
cum să fie cunoscut acel loc
dacă nu este promovat? Ca
de obicei, românii aşteaptă
să pice minuni din cer. Şi nu
pică. Şi nu vor mai pica.
Decât să-şi tot mărească le-
furile, demnitarii ar fi trebuit
să investească în pro-
movarea lui Brâncuşi. Dar nu,
ei investesc în alde pat-
apievici şi în clanul lor. Cine a
reuşit prin geniul său, e urât.
Dar nimeni nu se întreabă ce
s-ar fi ales din Brâncuşi dacă
rămânea în ţară?

E un caz alarmant,
repet. Numai Brâncuşi a făcut

pentru România, şi a făcut
enorm!, în schimb ţară nu a
făcut nimic pentru el.
Dimpotrivă, l-a tot compro-
mis. Cum este şi ridicolul
efort al unor culturnici de a-l
deshumă din Montparnasse,
deşi el este îngropat aici că
cetăţean francez. Astfel de
fapte nedemne, ce dovedesc
incompetenţa, nu afectează
însă imaginea lui Brâncuşi, ci
a României. Notorietatea lui
Brâncuşi a devenit un
bumerang pentru ţară.
Dovadă în ce degringolada a
intrat guvernul când a trebuit
să achiziţioneze lucrarea
Cuminţenia pamntului. Şi-a
arătat complet neputinţă!
Este marele semnal de
alarmă privind imaginea ţării
prin cea mai importantă
opera de artă de pe teritoriul
sau: Ansamblul cultural de la
Tg. Jiu, care se va tot
degrada, până se va alege
praful. Deja simbolurile
brâncuşiene apar în reclame
CEC sau ponta-prezidenţiale!
În loc că românii să lege
opera lui Brâncuşi de spiritu-
alitatea românească, o
înstrăinează. Iar UNESCO ar
fi investit tocmai în conser-
varea acestui tezaur.

Îmi pare tare rău, dar
dacă continuă să meargă pe
această cale, România nu
are viitor. Adică are unul, dar
e în ceaţă, deloc potrivit pen-
tru o lume normală, să nu
spun fericită.

●

Sfinţii Închisorilor, Cioran, Eliade, Ţuţea, Noica, Vulcănescu, Gafencu Sfinţii Închisorilor, Cioran, Eliade, Ţuţea, Noica, Vulcănescu, Gafencu 
interzişi de Iohannis şi de o clasă politică coruptă!interzişi de Iohannis şi de o clasă politică coruptă!

Ionuț
Țene

NNu am avut nici cea
mai mică îndoială că „Führe-
rul din Carpaţi”, preşedintele
ales şi  pe Facebook Româ-
nia, Klaus Iohannis, va pro-
mulga Legea antinaţională şi
anticonstituţională, denumită
greşit de presă ca Legea
anti-legionară, şi pompos
declarată de iniţiatorii sub
„acoperire”: Legea pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Gu-
vernului nr. 31/2002 privind
interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fas-
cist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului per-
soanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii.

Nu m-am îndoit că va
promulga legea din mai
multe motive: 1. Klaus Iohan-
nis e produsul elaborat al sis-
temului neo-comunist şi
neo-securist perpetuat după
decembrie 1989, ca să
conducă ţara spre sub-
colonie şi dinamitarea
economiei autohtone. Eu nu
m-am înşelat în noiembrie
2014 de propaganda neo-

securistă ce controlează
media şi establishment-ul
politic; 2. nu cred că un sas
de religie lutherană poate să
simtă „dimensiunea
românească a existenţei” şi
„spaţiul mioritic” al triadei
Blaga, Vulcănescu, Noica; 3.
Klaus Iohannis e expresia
politică a unor interese
politice străine, implementate
la noi în ţară, în cârdăşie cu
grupări politice dezarticulate
de interesul naţional? Sincer
mă cuprindea tristeţea, nos-
talgia şi melancolia la
apelurile dramatice către
Klaus Iohannis ale fiicei lui
Mircea Vulcănescu,
călugărilor de la Mănăstirea
Petru Vodă, Academiei
Române sau istoricului Crist-
ian Troncotă, care făceau
apel la raţiunea preşedintelui,
cu exemplul martirilor români
ce vor fi crucificaţi de lege a
doua oară, după iadul anilor
50. Apelurile bine
intenţionate şi agumentate
erau din păcate retorice, pen-
tru un om, care e 
doar robotul sistemului neo-
comunist.

De vină pentru pro-
mulgarea acestei legi, care
încalcă legile ţării, Constituţia
României, drepturile omului

şi deciziile Tribunalului Penal
de la Nuremberg, nu e numai
preşedintele Klaus Iohannis.
În primul rând, vinovat este
iniţiatorul ei, Crin Antonescu,
înconjurat de o clică de con-
silieri, care nu cunosc istoria
adevărată a României. Crin
Antonescu a crezut în
subţirimea sa intelectuală, că
dacă se pune bine cu comili-
tonul neo-marxist de la Insti-
tutul „Elie Wiesel”, fiul unui
bolşevic venit pe tancurile
sovietice să instaureze co-
munismul, va ajunge
preşedintele României. Nu
nu mai că nu a ajuns
preşedinte, dar şi a fost ex-
tras ca o “măsea stricată” de
pe scena politică naţională,
cu ruşinea şi oprobiul
crucificării din nou a martirilor
anticomunişti, a Sfinţilor În-
chisorilor şi celor mai mari in-
telectuali ai ţării: Noica,
Eliade, Vulcănescu, Ţuţea,
Cioran, Ionescu (să nu se
uite că a fost ataşat diplo-
matic al lui Ion Antonescu pe
lângă guvernul de la Vichy)
sau a mucenicilor ca Valeriu
Gafencu, Ilie Cleopa, Arsenie
Papacioc sau Iustin Pârvu.
Propunerea legislativă nu a
fost supusă dezbaterii pub-
lice, ea a trecut şerpeşte în

comisia condusă de colabo-
ratori a securităţii comuniste,
dovediţi în instanţă de
CNSAS şi a fost votată în
plen aproape în unanimitate
de un parlament format din
numeroşi penali şi corupţi,
deci şantajabili şi fără calitate
morală să decidă dacă
Mircea Eliade trebuie interzis
sau nu? Din păcate, presa
mainstream a păstrat o
tăcerea complice privind
această lege, care încalcă
legislaţia naţională şi
internaţională.

De fapt, această
lege, care e un atac murdar
la valorile naţionale, morale,
religioase şi la ierarhia
culturală a românilor, este şi
expresia unei miasme
politice nomenclaturiste,
provenite şi de tipul celei din
anii 50, când bolşevismul era
la putere în Româna supusă
tancurilor sovietice. Acum ce
tancuri ne mai supun ca să
ne punem din nou la index
valorile? De ce îi este frică în
prezent lui Klaus Iohannis şi
clasei politice incompetente
de Sfinţii Închisorilor, de Eli-
ade, Cioran, Noica,
Vulcănescu, Ţuţea sau de
mărturisitori ca Iustin Pârvu
şi Arsenie Papacioc, de

mucenicii Valeriu Gafencu
sau Ilie Lăcătuşu. Ce put-
erncii sunt şi după moarte
aceşti stâlpi ai culturii şi orto-
doxiei româneşti de
preşedintele Iohannis şi
comilitonii neo-comunişti fac
legi speciale pentru ca să fie
interzişi. Se vor schimba de-
numirie de şcoli Eliade,
Ţuţea sau Vulcănescu din
ţară? Vor fi interzise poeziile
lui Radu Gyr sau Lucian
Blaga? Va fi interzisă de
către noua “poliţie a gândirii”
opera lui Tudor Arghezi, că a
compus poezia “Făt-Frumos”
dedicată lui CZ Codreanu?
Cred că Iohannis şi o parte a
clasei politice doresc ca
românii să nu mai se ra-
porteze la valori culturale
naţionale şi religioase, ca
poporul să devină o
populaţiune de mancurţi,
care să îngurgiteze pe
nemestecate, fără să
gândească, toate interesele
economice şi geopolitice ale
multinaţionalelor şi marilor
puteri?

●
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Marele grad în rang de șnur!Marele grad în rang de șnur!

Cezar 
Adonis Mihalache

MMai interesant era
dacă puneau problema in-
vers: cine renunță la grad,
să primească, vreme de
zece ani, solde de au-
todegradare! Să fi văzut
atunci autolustrație printre
generalii de catifea. Gener-
alii de catifea ai sofelor
politice… În schimb,
inițiativa legistivă depusă în
Parlament de cei 32 de
deputaţi şi senatori (mai
mulți chiar decât arginţii
trădării!) reconfirmă trendul
pe care este azvârlită
România în drumul spre lim-
itarea democrației. Un stat,
nu doar polițienesc, ci mili-
tarizat.

Și oricât ne-am face
că nu vedem, nu putem ig-
nora suprapunerea
inițiativelor și evenimentelor!
Un proiect de acordare a
gradelor militare în șnur de
sponsor vine după ce, aflat
în fruntea guvernului, gen-
eralul de ocazie, Oprea, a
declarat că va conduce gu-
vernul nu doar militărește, ci
ca pe o instituție militară.

Un proiect legislativ
care ar trebui să-i surprindă
și pe cei mai bine organizați
masoni ai țării. Ce sponsor

de-o viață, ce angajamente
de a ieși din ordin doar „cu
picioarele înainte”? Și pen-
tru ce? Pentru un „33” care
nu spune nimic omului de
rând. Care nu va cădea în
contemplație în fața unuia
cu un asemenea rang, ci se
va întreba de câtă vreme nu
s-a controlat la plămâni. Pe
când un rang militar, cu

uniformă și ordonanțe, ar
impresiona orice trecător
prin această viață! Desigur,
până la limita la care, top
„300 bogați” s-ar transforma
în top „300 generali”.

Desigur, de râcnit nu
a râcnit de indignare răcanul
rupt în cusătura din dos a
uniformei! Ci tocmai aceia
care au căpătat gradele pe
merite non-militare. Plătite
cash prin servicii, jocuri,
trădări, mult mai costisitoare

decât o cotizație cash…
Și ce s-au schimbat

vremurile! Înainte, pentru o
donație în ciorapi, izmene și
alte efecte neintime (gener-
alul de intendență, știe!)
primeai cel mult o gamelă
de fasole! Acum se vor
onoruri și ridicări în grad de
fișic donat!

Și apoi, de ce doar

grade militare contra
donație? Ce, numai Armata
are nevoie de înzestrări?!
De ce nu și în Educație,
Sănătate: De ce să mai dai
concurs pentru un post de
titular? Cardul! Și ce exam-
ene pe post? Contul!

Evident, ceva-ceva
va rămâne din această
aberația parlamentară! Că
de aia se bagă mai mult, să
intrige, apoi să se
„revizuiască” pentru a

rămâne ceea ce
interesează de fapt. Adică,
onorariul prin donații Păi ce,
de ce să mai scrie,
bunăoară, un pușcăriaș o
carte pentru câteva zile re-
ducere la AMR? Donează
Armatei și obține
compensația! Sau reduerea
la impozitare. Sau clemența
Fiscului ori procurorului,
după caz!

Așadar, „donații
benevole private”. Aparent
un conflict pleonastic, căci
donațiile sunt benevolae,
sui-generis, dar care poate
ascunde altă idee: donația
în numele celor „3R” re-
evaluați. Recuperare-
recondiționare-refolosire.
Primul pentru armată, ul-
timele două pentru noii
soldăței de arginți,
autodecompensați la
portofel de cei 30 de arginți.

Și da, donațiile se
vor depune în conturi la Tre-
zorerie… Dar, și în varianta
unor „conturi dedicate, alo-
cate publicului de către
societăţi de microfinanţare”.
Că într-o societate pârlită
prin fondurile „investiționale”
și stoarsă de conturile off-
shore, trebuia inventat un alt
mecanism. Și de ce nu, la o
sumă net superioară
donației specifice gradului
de general, care ar asigură

participarea la recepţiile
Presedinției, de ce să nu se
aloce direct fotoliul de la
Cotroceni? Poate așa vom
avea parte de norocul pe
care nu l-am găsit
nemțește!

Oricum, avem
numeroși generali de „car-
ton” produşi pe bani, relaţii,
mită… Din păcate, nu
creponaţi doar în rama de
rezerviști, ci şi în ferparul
nostru ca generali activi. Și
așa e deja riscant să
plecăm la război cu
rezerviştii pa care îi avem!
Dar cu o asemenea lege să
vezi războiul tacâmurilor de
cantină! Strategii de stat
major de buticari și piețari,
anti-aeriană cu fasole și
infanteriști la gamele!

Să vezi atunci ga-
bori cu lanțuri de aur atâr-
nate în loc de cocardă la
grad. Ce baroni, o nouă
specie: „garoni”!

●

Taxa pe fumărit şi „prosperitatea” de pe hîrtiile lui Iohannis!Taxa pe fumărit şi „prosperitatea” de pe hîrtiile lui Iohannis!

Maria Diana
Popescu

GGafe, erori şi efecte,
în producţie de serie!
Preşedintele nostru nu-şi
pierde vremea răsfoind
culegeri de legi sau tratate! E
mai simplu şi mai... literar,
„Codul lui Hammurabi”. Dacă
anul trecut făcea demonstraţii
de mers pe bicicletă, în cîteva
luni de mandat i-a crescut
apetenţa pentru înclinaţii spe-
ciale: limuzină de lux, infil-
trare, pas cu pas, în tagma
scriitorilor, naveta la Sibiu şi
pe diverse meridiane,
avioane noi pentru uz pro-
priu... Totuşi, a rezolvat şi o
mare problemă: triplarea pro-
priului salariu, chiar dacă e
vorba de o amînare de cîteva
luni. Are vreun interes să ma-
joreze salariile cetăţenilor
români, care nu depăşesc
200 de euro lunar?! Nu.
Atunci, adio, un al doilea
mandat! Ne întoarce
preşedintele ca la Ploieşti! Se
opune scăderii taxelor, cînd
în programul electoral afirma:
„pentru mine, reprezintă o pri-
oritate absolută revenirea
T.V.A. la 19 la sută, cota de
24 la sută părînd o invitaţie
des chi să la evaziune fiscală
şi un obsta col serios în calea
consumului”. 

Gura păcătosului
adevăr a grăit: economia
României se reduce la cît de
mult consumă cetăţeanul.

Producţie, de unde, dacă au
dat foc industriei!

Bucuraţi-vă! Aveţi
onoarea de a-i plăti excursiile
externe preşedintelui şi soţiei
sale (cu garderoba
exorbitantă). 

Într-adevăr, potrivit
Constituţiei, un preşedinte
reprezintă statul în relaţiile
internaţionale. Însă, prea mult
îl reprezintă pe afară şi pe
dinafară, domnul profesor!
Prea multe strategii externe
şi doar aberaţii riscante în
zona strategiilor naţionale,
lăsate la îndemîna
fanarioţilor! Domnul Iohannis
a venit din Spania să bea pe
fugă o gură de apă în Româ-
nia, apoi s-a îmbarcat la foc
automat spre Serbia. Ca de
obicei, nu singur. Îşi umple
timpul cu astfel de vizite şi nu
mai e loc pentru respectarea
promisiunilor din campania
electorală, cu privire la
cetăţeanul român, în slujba
căruia e pus - chiar dacă, prin
absurd, să zicem, ar avea
intenţia... dar, n-o are. Aşa o
ţine de cînd ocupă fotoliul
Cotroceniului! În loc să-şi re-
specte funcţia de şef al statu-
lui, care impune o anumită
sobrietate şi responsabilitate,
în loc să comunice prin in-
strumentele oficiale pe care
le are la dispoziţie - site-ul
Instituţiei Prezidenţiale - dom-
nul Iohannis apelează ca un
puştan la feisbuc, postînd în
fraze golite de sens acutele
probleme interne, care cer

maximă seriozitate.
Cu toate că, orice

nou angajat al statului
beneficiază de concediu de
drept numai după 11 luni de
activitate, după numai trei
luni de la preluarea mandatu-
lui, Preşedintele a plecat în
mod scandalos în concediu
pe tărîm american! Mai mult
ca sigur a avut ceva de dis-
cutat în şoaptă cu Victoria
Nuland, stratega euromaid-
anului din Ucraina.
Preşedintele Iohannis n-a
făcut niciun pas salvator spre
zona socială internă, pe care
bătea monedă în campanie!
Grupurile profesionale de
importanţă vitală pentru
România (medicii, profesorii,
muncitorii, agricultorii) sînt
tendenţios ignorate. Respin-
gerea codului fiscal pe motiv
că, citez, „prosperitatea se
poate pierde”, e o eroare de
proporţii. Care prosperitate?,
domnule Iohannis. Vorbiţi de
pe hîrtiile scrise de alţii, că
doar, dumneavoastră, - după
cum aţi şi dovedit - nu prea
vă pricepeţi decît la călătorii
pe banii contribuabilului
român, nicidecum la econo-
mia Ţării! România este în
coada listei europene, cu
cele mai mici salarii şi cel mai
scăzut nivel de trai! Care
prosperitate! Ce a dat U.E.
bun cetăţeanului român?!
Doar austeritate! Ne-a atras
ca un vampir pentru a ne per-
cepe biruri şi pentru a ne
transforma în piaţă de des-

facere a mărfurilor occiden-
tale, care sînt de calitatea
unei cepe degerate. În plus,
ne-am ales cu nişte deşeuri
politice, împrumutate ca
model din Occident. Tot mai
mulţi români constată,
dezamăgiţi, că regimul so-
cialist era inocent pe lîngă
dictatura Bruxellesului. Pen-
tru cetăţeni, taxe cît cuprinde,
obligaţii peste obligaţii şi
dreptul de a trăi de azi pe
mîine!

Ca să ne fie
dezamăgirea mai amară, din
26 septembrie se introduce o
altă taxă de jefuire şi umilire
a naţiei române, numită
„fumărit”, după modelul prac-
ticat în vremea domniilor fa-
nariote. Cei peste 1,5
milioane de români care au
centrală de apartament vor
plăti taxă pe coş, pe motiv de
poluare, potrivit unei directive
a Asociaţiei Naţionale a
Prestatorilor de Servicii de
Contorizare şi Calcul al
Utilităţilor (ANPSC). Pos-
esorii de centrale vor fi
obligaţi să-şi monteze coşuri
de inox, care să polueze sus
şi nu în bucătăria celui de
deasupra. Aşadar, costurile
de întreţinere a centralelor de
apartament vor fi mult mai
mari.

Poporul abia îşi mai
trage sufletul de povara
sărăciei, iar Preşedintele nu
se mulţumeşte cu reşedinţele
predecesorilor, construite de
Ceauşescu. Vrea să stea în

palate luxoase! Îşi
modernizează Vila Lac 3, de
parcă n-ar fi de ajuns lemnul
exotic adus din Indonezia şi
Brazilia, marmura şi piatra,
din India şi China, mobilierul
îmbrăcat cu piele de Cor-
doba, tavane extensibile
barisol etc. De parcă ar locui
acolo nu cu chirie, pe termen
limitat, ci pe viaţă. O fi ştiind
el altceva decît „prostimea”?
I-or fi şoptit la ureche niscaiva
braşoave Frau Merkel sau
Victori(ţ)a Nuland? Risipeşte
un vagon de bani, cu care s-
ar putea construi un cartier
de lux, adică, circa 930.000
de euro, care nu prea au
explicaţie, fiind vorba de o
clădire de 1100 de mp, care a
mai păpat  în anul 2005,  tot
pentru modernizări, suma de
955.848 de lei, şi între anii
2006 şi 2008, alţi 33.984 de
lei. Lucrările  au fost aprobate
şi banii alocaţi. Cîte locuinţe
pentru săracii din satele
României, ale căror case de
chirpici stau să cadă pe ei, nu
s-ar putea construi cu
930.000 de euro!

●


