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„Cu cât ştii mai mult, 

cu atât îţi dai seama că ştii prea

puţin.”

- George Călinescu
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Vă spunem noi despre ce, când și, mai ales,Vă spunem noi despre ce, când și, mai ales,
cum să scrieți!cum să scrieți!

Cezar Adonis
Mihalache

CCam acesta este
mesajul administrativ și
diplomatic transmis presei
românești la început de an!
Ba, într-o formulă destul de
violentă, cu două labe trân-
tite peste grumazul unei
prese care încă mai crede în
libertatea cuvântului și a
dreptului la opinie și atitu-
dine. Iar dacă una dintre
monstruoasele labe peste
junchetura din care se mai
aude încă vocea oponenților
în idei, vinovați a priori pen-
tru delictul libertății de a
gândi, a venit dintr-o direcție
care nu ne miră, „ursul” ce-și
ține în lesă „omuleții verzi”,
gata de acțiune și la noi, a
doua palmă, aparent
părintească, mai ales fiind
venită dinspre un personaj
aflat la vârsta a treia, ne-a
șocat.

Pentru că a fost
trântită cu sete de către unul
dintre „bărbații în stat”,
Teodor Meleșcanu, care,
uimitor, chiar a reușit să stea
drept pe propriile picioare și,
fără să-i tremure dinții între
fălci, l-a plesnit cu toată
setea frustrărilor și obligațiilor
guvernului filorus de acum
pe vocalul ambasador al
libertății de exprimare, Hans
Klemm.

Noul moș Teacă al
divanului de ocârmuire,
Mele-cel-roșu, a luat cârja și
i-a ars una peste degete in-
trigantului și antipaticului am-
basador al statelor prea
libere de s-au cutremurat
carnețelele din MAE. Păi’,
cum își permite Hans Klemm
să spună presei ceea ce ar
trebui să-i spună doar lui! Și
nu a fost nici un strop de pa-
triotism și protejare a
suveranității noastre
(„suveranității” în numele
libertății de a comite acțiuni
penale, poate!) în gestul min-
istrului nostru de externe.
Pentru că patriotismul nu
poate exista acolo unde sis-
temul vrea să-i îngrădească
pe cei ce vor să vorbească
liber țării despre ceea ce
guvernanții bagă sub preș.

De data aceasta,
Hans Klemm a vorbit corect,
atrăgând atenția asupra lim-
itelor la care s-ar putea
ajunge cu formulele de partid
ale unei amnistii și grațierii
de clan. Iar dacă a făcut-o
acordând un interviu este
pentru că așa se întâmplă în

lumea modernă. (Evident,
asta nu înseamnă că trebuie
să uităm pocinogurile ante-
rioare ale ambasadorului, in-
clusiv blatul fotografic pe
care l-a făcut cu iredentiștii și
cârpa lor secuiască!)

Abil, moș Teacă-de-
mele nu l-a certat pe capo-
ralul nesupus pentru ceea ce
a spus. Pentru că ar fi însem-
nat să nege evidența unui
matrapazlâc la care a asistat
toată țara. Și, de fapt, nu

conținutul în sine al interviu-
lui dat de văcarul Klemm l-ar
fi scos din sărite (și nici
măcar pe el, ci pe șeful lui de
partid care l-a trimis să ia
poziție), ci faptul că trebuia
să vină să-i spună lui direct.
Zice șeful MAE mai ales pen-
tru că el are încă abilitatea
de a înțelege (a înțelege nu
știm sigur, dar a auzi, e clar!).

Și totuși, de ce nu a
făcut Teodor Meleșcanu
dovada acestor „abilități”
când Kremlinul ne-a ironizat
suveranitatea, dăruindu-i
președintelui Dodon o provo-
catoare hartă a Moldovei
Mari? Nu a venit o reacție
oficială vitrioliantă și nici nu l-
a pălmuit pe ambasadorul
unei rusii aproape resovieti-
zate (iar decembrie 2015,
momentul ratificării Tratatului
privind crearea Uniunii Eco-
nomice Eurasiatice, va
rămâne în istorie, istoricii știu
de ce!) pentru acest gest
care poate fi privit ca un
semnal al intenției de en-
clavizare a României.

În alt context, am 
fi apreciat această
demonstrație de forță
(septuagenară!) față de un
ambasador aproape călare
pe drumul spre casă.

Dar același ministru
(totuși, „de externe”) nu a
avut o reacție nici măcar față
de grava ingerință a Am-
basadei Federației Ruse în
mersul societății noastre.
Pentru că mesajul de încon-
deiere transmis presei
românești pentru lipsa de
preocupare în relatarea unei
întâlniri la nivel înalt a

președintelui Rusiei chiar
asta a fost: o critică
stahanovistă fățișă. Care a
vizat un deranjant dezinteres
general al media, inclusiv la
nivelul Agenției naționale de
presă AGERPRES, ne-a ure-
cheat ambasada, generând
o notă demnă de un minister
(ambasadă!) al cenzurii! Ex-
ceptat, ba chiar lăudat de
omuleții… ambasadei, a fost
un singur portal online, o
structură media fățiș prorusă,

chiar dacă nu a fost trecută
în lista de omagii de mai
agârț din emailurile lui
Dughin, și care s-a decon-
spirat prin lauda de sine în
prelungirea expozeului de
reproșuri rusești! Or, între o
ambasadă care ne spune
despre ce să scriem și inter-
viurile unui ambasador, ca
mesaj al libertății de expri-
mare, totuși îl preferăm pe
ultimul.

Întâiul pas al noilor
comisari a fost făcut sub
forma atenționării trimise
presei despre cum să-și
aleagă subiectele. Să fie
dară atât de greu să ne
imaginăm ce va urma?

P.S.:

Publicația evidențiată
de ruși pentru reflectarea
omagială a „crescut”, că așa e
în viață!, pe seama unor fon-
duri europene destinate mass-
media, fiind chiar una dintre
puținele structuri de presă
(dacă nu singura!) care a ben-
eficiat de o asemenea posibili-
tate. A „crescut” într-o Europă
(a libertății de exprimare) pe
banii Europei pentru consoli-
darea libertății de exprimare
pentru a deveni acum portavo-
cea Maicii Rusia?! Păi’, chiar s-
au terminat banii de
propagandă de la Kremlin?
Sau oportunismul rămâne
dușmanul pe veci al națiunii
noastre?

Să ne mai mirăm oare
„De Ce se întâmplă” toate
acestea?!

●

Vrea Putin dezmembrarea Vrea Putin dezmembrarea 
țării noastre?țării noastre?

Ionuț
Țene

ÎÎn timp ce serviciile
noastre secrete se ciorovăiesc
pe bani, șpăgi și influență
politică ieftină și implică DNA
într-un fel de poliție politică sau
în răfuieli partinice de tipul
țărilor bananiere și sud-ameri-
cane, uitând că misiune lor
constituțională e apărarea in-
teresului național și păstrarea
integrității teritoriale a
României, se abat nori grei
geopolitici în jurul țării noastre
chiar în aceste momente. 

Românii noștri sunt
preocupați ce vacanță exotică a
mai făcut generalul Florian
Coldea și cât de mare e pensia
de 5500 de euro că a supervizat
dictatura „ilegitimă” a binomului
în justiție și politică, dar nu sunt
procupați că au loc mișcări de
trupe la granița de est a
României, îndreptându-ne spre
un conflict fierbinte între tan-
curile americane și blindatele
rusești, cu consecințe dramat-
ice ca-n Siria. Parcă se caută
războiul cu lumânarea în zonă,
iar agenții noștri secreți par
preocupați doar de salarii, șpăgi
și vacanțe de lux și să pună o
marionetă pe post de ficus la
Palatul Cotroceni, doar ca să
manevreze ultimele resurse
naționale în interesul Bruxelului,
multinaționalelor și ambasade-
lor străine?

Suntem se pare din
nou în anul de grație întunecată
a anului 1940, mai izolați ca
niciodată și cu o clasă politică
coruptă și controlată de câțiva
ofițeri secreți puși pe căpătuială
și să satisfacă cerințele unor
secretare de serviciu de la am-
basadele occidentale de la
București. Democrația și votul
majoritar al românilor a devenit
o iluzie, de la șef de portar de
instituție până la președintele
României se pun în funcții oa-
meni agreați de serviciile se-
crete ca într-o neo-colonie
central africană. Rezultatele
incompetenței și dezinteresului
național se văd zilele acestea la
întâlnirea dintre Igor Dodon și
președintele rus Vladimir Putin.

Slugărnicia politicienilor
dâmbovițeni manevrați de ofițeri
secreți școliți peste Ocean își
arată roadele negative.
Președinția, premierul și miniștri
români au pus interesele străine
ale Bruxellului, NATO și am-
basadelor deasupra interesului
național, pentru a lovi și dacă nu
era cazul în Rusia și în
președintele Putin, iar reacția
„ursului” nu s-a lăsat așteptată.

Nu îți va fi bine să fi pe
post de „pudel rău în spatele
dulăului când vrei să muști
ursul”: poți fi strivit între labele
grele.

O parte a României
„este Ungaria”, iar o altă parte
„este Moldova”. Aceasta este
afirmația președintelui Repub-
licii Moldova, Igor Dodon, făcută
cu ocazia vizitei pe care o
efectuează în aceste zile la
Moscova. Mai mult la întâlnirea
dintre presedintele moldovean
Igor Dodon și omologul său rus
Vladimir Putin de la Moscova s-
au dăruit cadouri simbolice,
care ne fac să ne treacă fiorii.
Igor Dodon i-a dăruit
președintelui Rusiei o statuietă
care îl intruchipează pe impera-
torul rus Petru I și domnul
moldovenesc Dimitrie Cantemir.

Acesta a spus că sculp-
tura a fost oferită ca semn de
prietenie dintre rusi si
moldoveni si ca simbolizeaza
continuarea tradiției de prietenie
si continuarea parteneriatului
strategic. Președintele
moldovean a primit de la Putin
o tabla de șah realizată din
bronz, aur și mahon, decorată
cu marmură, dar și prima „hartă
completă” a Moldovei, făcută de
cartograful italian Bartolomeo
Borghi, după razboiul ruso-turc
din 1806-1812. E o invitație la
expansiune? Igor Dodon a
prezentat presei din Republica
Moldova harta primită de la
Vladimir Putin și a declarat că
jumatate din teritoriul României
este moldovenesc. „Dacă Im-
periul rus nu s-ar fi oprit la Prut,
am fi avut acum o Moldovă
intregită”, a spus Dodon.

Se vrea dezmembrarea
României? E un semnal extrem
de dur și periculos, în timp ce
serviciile noastre secrete se bat
pentru bani, vacanțe luxoase și
putere politică, iar democrația
românească s-a transformat
într-o conspirație pseudo-
juridică a CSAT, fără ca votul
românilor să mai conteze
vreodată de la Traian Băsescu
încoace? În 1940 a fost o
situație similară și atunci am
pierdut Basarabia, Cadrilaterul
și Ardealul de Nord, datorită ca-
marilei regale a lui Carol al II-
lea, obtuză la schimbările de pe
scena politică internațională. Azi
putem pierde restul Moldovei de
la Prut la Siret și Ardealul?
Niciodată! Dacă Vladimir Putin
chiar vrea pace, reconciliere,
prietenie și frăție ortodoxă între
poporul român și cel rus, atunci
trebuia să-i ofere lui Igor Dodon
cadou o hartă a României Mari.
Altfel ar fi fost reacția românilor
sătui de diktatul ambasadelor
occidentale și superioritatea
ignară a Bruxellului. La urma
urmei ce este Moldova? Doar o
provincie a României Mari!

●
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Statuia Zeiței LunaStatuia Zeiței Luna

George V.
Grigore

SStatuia Zeiței Luna
este un altorelief calcaros cu
reprezentarea, datat la mijlocul
secolului al III-lea d.Hr. și de-
scoperit la Tibiscum – Jupa
(Jud. Caraș - Severin; Dacia
Superior). Acesta, foarte prob-
abil făcea parte dintr-o scenă
votivă de mari dimensiuni și
păstrează destul de bine
trăsăturile feței și coafura
divinității, maniera de realizare
a altoreliefului fiind una îngrijită,
cu atenție pentru detalii. 

Zeița Luna („L – una”,
ca și răscruce (Saltul lui Pan),
când „vom da colțul (cotul)”;
citit invers devine „Anul”) mai
este cunoascută și ca Selena
(sau Selene; „Elena – S” – Cea
blondă, Cea cu două fețe-cu
două capete, Șerpoaica). Ea a
fost în mitologia greacă zeița și
personificarea astrului selenar
(al Lunii), identificată mai târziu
cu zeița greacă Artemis. Era
înfățișată ca o femeie
strălucitor de frumoasă, purtată
printre nouri într-un car de
argint. Zeița lunii este
cunoscută pentru numeroasele
sale aventuri amoroase. Cel
mai faimos dintre iubiții săi este
ciobanul Endymion. Alte aven-
turi ale Selenei îi includ pe
Zeus, care i-a dăruit trei fiice, și
Pan, care i-a dat o turmă de boi
albi. Unele surse povestesc că
leul nemean, care a căzut pe
pământ din lună, este rezultatul
dragostei dintre Zeus și Se-
lene. A fost implicată în multe
legături amoroase, dar nu la fel
de multe pe câte a avut sora
sa, Eos, zorii zilei (Zori de Zi;
mai există „ziurelul de ziuă”, cel
care apare după noaptea
tenebroasă a Nașterii din Nou,
tărâmul lui Negru Vodă).

Selene seamănă cu o
femeie tânără, cu o față extrem
de albă, care călătorește într-o
caleașcă de argint, trasă de doi
cai. Este de multe ori înfățișată
călărind pe un cal sau pe un
taur. Despre Selene se spune
că poartă robe, poartă o torță și
poartă o semilună pe cap
(semn al balansuarului ceresc
în care se va da hâța (Ana –
Hâța)). Nu a fost unul dintre cei
12 zei ai Olimpului, dar este
totuși zeița lunii. După ce
fratele ei – Soarele - își termină
călătoria de-a lungul cerului, ea
o începe pe a ei. Înainte de
călătorie, ea se îmbăiază în
mare, aproape ritualic. Părinții
Selenei sunt titanul Hyperion,
zeul-soare, și Theia, sora lui
Helios. Unele surse spun că
este fiica titanului Pallas, Helios
sau Zeus. Helius, care este
zeul soare, la fel ca și tatăl său,
Helios, este fratele Selenei.
Eos, zorii zilei, care este
faimoasă pentru numeroasele
sale aventuri amoroase, este
sora Selenei. Seducerea lui
Endymion este idila care îi
aduce Selenei cea mai mare
parte din faima sa. S-a
îndrăgostit de ciobanul
Endymion și l-a sedus în timp
ce acesta dormea într-o
peșteră. Unele versiuni spun
că Endymion („end”= final, sau
„Cel ce va aduce finalul”) era
rege sau vânător, și nu cioban.

Din dragostea celor doi s-au
născut 50 de fiice (jumătate din
sută, jumătate din ceea ce știm
și ceea ce vedem), dintre care
una era Naxos. Deoarece Se-
lene nu era profund
îndrăgostită de Endymion, ea l-
a rugat pe Zeus să îl lase pe el
singur să își decidă soarta.
Zeus i-a aprobat Selenei cer-
erea, iar Endymion a ales să
nu îmbătrânească niciodată și
să doarmă pentru totdeauna
(Cel ce se va trezi, Cel ce va
reînvia; Ion cel erect, sau
Erect-e-ionul). Chiar și așa,
somnul etern al lui Endymion
nu a împiedicat-o pe Selene să
îi nască fiicele (viața își
urmează cursul). Endymion era
vizitat de către Selene în
fiecare noapte și sărutat de
razele ei de lumină. Selene
este favorita multor poeți, în
special celor romantici. O
noapte luminată de lună
trezește sentimentele roman-
tice. Se spune că razele de
lumină ale Selenei cad peste
muritorii care dorm, iar
săruturile ei cad peste
dragostea sa, Endymion. În mi-
tologia greacă, mai multe
zeităţi feminine au fost asociate
cu Luna. În afară de Semele,
avem pe Artemis, cea care era
considerată sora geamănă a lui
Phoebus Apollo, născută, ca şi
acesta, din uniunea dintre Zeus
şi muritoarea Leto. Ea era zeiţă
a Lunii (fiind uneori identificată
cu Selene), dar şi a pădurilor,
vânătorii, virginităţii şi naşterii
copiilor. La romani, Artemis era
adorată sub numele de Diana.
O altă zeiţă a Lunii era Hecate,
pusă în legătură îndeosebi cu
faza de Lună nouă, numită şi
„lună neagră”, un moment de
trecere sau de început
(Nașterea din Nou). Astfel, ex-
ista o potrivire perfectă cu alt
atribut al său, cel de zeiţă a
răscrucilor (alt început, alt
drum). În astrologie, Luna
simbolizează feminitatea, în
opoziţie cu Soarele, simbol al
masculinităţii şi al tuturor
calităţilor bărbăteşti. De
asemenea, Luna este asociată
cu sufletul, dar şi cu
subconştientul, în timp ce
conştientul este influenţat de
Soare. În ceea ce priveşte
ipostazele feminine, Luna este
pusă în legătură îndeosebi cu
cea maternă. Ea reprezintă
mama, în timp ce iubita este
reprezentată mai degrabă de
către Venus. De asemenea,
Luna reprezintă partea
feminină aflată în interiorul
oricărui bărbat, parte numită de
către Jung  „anima“. În mitolo-
gia egipteană, zeița Isis este
zeița magiei și a vieții, a
căsătoriei, simbolul ei fiind
tronul (Regina Tronului). Fiind
și o zeiță a cerului, Isis este
reprezentată stând pe o
jumătate din lună, ca un uriaș
balansuar (Anahita, sau „Ana –
Hâța”, Cea care se dă în scrân-
ciob). Tibiscum  - ca loc al de-
scoperiri - (Tibisco, Tibiscus,
Tibiskon) a fost o așezare
dacică („Ti-bis – k”, ca și
„Lovitură dublă a Toporului
Marelui Zeu Zamolxe”), apoi
oraș în Dacia romană, cunos-
cut ca municipiu (municipium
Tibiscensium) pe vremea
împăratului Gallienus (253-

268), rang la care fusese ridi-
cat, probabil sub Septimiu
Sever (193-211). Orașul se
găsea la ieșirea râului Timiș
(de la „T – cel - Emis”, zeița
Temis) din munți și vărsarea
râului Bistra („Bis – Tri”, sau
„De două ori Treimea”), lângă
Caransebeș, azi localitatea
Jupa, județul Caraș-Severin.
Sunt vizibile ruinele unor
construcții importante și ale
unor ateliere din castrul roman
și din așezarea civilă romană
Tibiscum. Așezările romane de
aici au fost și rămân cele mai
importante vestigii ale
antichității clasice din Banat.
Sunt și alte descoperiri impor-
tante care ne face să ne creăm
o imagine asupra istoriei aces-
tor locuri. Astfel, la Jupa (mu-
nicipiul Caransebeş) s-a
descoperit în anul 1976, un
silex încadrabil în paleoliticul
superior și un fragment ce-
ramic vincian. În punctul  Triaj
(Jupa-Sud sau Dâmb), la est
de Halta Jupa, dincolo de Triaj,
pe terasa a doua a Timişului, la
aproximativ 150 m SE de
heleşteul din islazul satului s-
au descoperit fragmente ce-
ramice din epoca bronzului.
Săpăturile arheologice efectu-
ate aici în anul 1982 au dus la
descoperirea unei aşezări ne-
olitice târzii, eneolitice (cultura
Tiszapolgár) şi a materiale ce-
ramice din epoca bronzului. La
„Punctul Livezi”, situate la
aproximativ 800-900 m nord de
punctul de mai sus, pe mar-
ginea aceleaşi terase, s-au de-
scoperit materiale ceramice
hallstattiene şi resturi de
construcţii romane (villa rus-
tica). La depărtare de 600-700
m nord de aşezarea
hallstattiană, pe o terasă mai
puţin joasă, la 150-200 m NV
de capătul Triajului, s-au
adunat fragmente ceramice
preistorice, atipice (MC). Peste
drumul Caransebeş – Lugoj, în
partea opusă a acestor situri,
se poate observa ductul unui
drum roman. La „Balastieră” s-
a descoperit un celt din bronz.
Tot de aici provine o fibulă de
tip Peschiera. La „Benzinăria
Theo&Mary” s-au descoperit
fragmente ceramice aparţinând
grupului cultural Balta Sărată.
La punctul „ Zidină” se află cas-
trul Tibiscum. Despre castrul
roman se cunosc foarte multe
date, el fiind identificat încă de
acum două secole. Amplasat la
întretăierea a două dintre cele
mai importante drumuri imperi-
ale care legau Sarmisegetuza
de Dierna şi Lederata, oraşul şi
castrul s-au dezvoltat datorită
câmpiei fertile în care se aflau,
a poziţiei comerciale şi strate-
gice ocupate. În anii ce au
urmat cuceririi romane a fost
construit, în piatră, pe malul
Timişului, un castru auxiliar de
102 / 109 m, pentru ca mai
apoi, în secolul II d.Hr., să aibă
loc o extindere spre vest şi sud
a fortificaţiei (aici au staţionat
trei trupe auxiliare). Faza de în-
ceput a castrului este de
pământ. În timpul cercetării sis-
tematice a castrului au fost
identificate 3-4 niveluri antice,
din care cel mai nou se
datează după retragerea
aureliană. O dată cu anul 1985
cercetarea din castrul de piatră

s-a axat pe studiul principiei.
Aceasta este orientată NE-SV
şi are dimensiunile de 36 / 31
m. Faza de pământ a castrului
este cercetată de M. Moga şi,
mai târziu, de D. Benea (acesta
se găseşte la 1,80-2,00 m
adâncime). Urme arheologice
de secol VI-VII s-au descoperit
în interiorul castrului de piatră,
dar şi în aşezarea civilă. Cea
mai veche ceramică
descoperită în castru este
dacică. Iniţial, în apropierea
castrului s-au construit ateliere
de olărie şi fierărie ale armatei.
Mai apoi, aici s-au stabilit
familiile soldaţilor, formându-se
o aşezare civilă, înspre nord,
de-a lungul râului Timiş (punc-
tul La Drum – Zăvoi; Cetate
sau Peste Ziduri). În timpul lui
Septimius Severus sau Cara-
calla aşezarea civilă primeşte
rangul de municipium. Aici s-au
cercetat mai multe clădiri cu
urme de locuire romană târzie.
Din hotar ar proveni un tezaur
format din 50 de monede pre-
romane. În împrejurimile
localităţii, la balastiera de pe
malul din stânga Timişului, s-a
descoperit, în mod întâmplător,
o spadă medievală.  La punctul
Sector Cărbunari-Ţigăneşti 
se aminteşte, fără alte 
precizări, de existența 
unei necropole medievale
(arpadiană), dar şi urme ro-
mane (villa rustica). Aici s-a
cercetat și o biserică medievală
de secolele XIII-XIV d.Hr.

Ptolemeu, în a sa Ge-
ographia (III, 8, 4), amintește
localitatea sub numele de
Tiriskon la mijlocul secolului al
III-lea; Tabula Peutingeriana
(VII.2) o înregistrează sub nu-
mele de Tivisco. Geograful din
Ravenna, în secolul al VI-lea, o
numeste Tibis. În inscripții, nu-
mele așezării a fost folosit ca
epitet al unor trupe ce au
staționat în castru: Numerus
Palmyrenorum Tibiscensium,
Numerus Maurorum Tibiscen-
sium. Toponimul Tibiscum, de
origine traco-dacică, a fost pre-
luat de la hidronimul Tibiscus
(râul Timiș de azi) și ar avea
semnificatia de „loc mlăștinos”.
Castrul Tibiscum sau, mai bine
zis, castrele care s-au construit
succesiv pe acest loc, au fost
amplasate pe malul stâng al
râului Timiș, la circa 500 m sud
de confluența acestuia cu râul
Bistra. Multitudinea de zei
invocați la Tibiscum poate fi
„evaluat” prin numărul de statui
descoperite. Astfel avem cultul
oficial al lui Iuppiter ce se re-
marca prin mai multe invocatii
fie epigrafice, fie figurative. Iup-
piter (Io) era divinitatea
supremă, dătătoare de viață și
lumină, care cârmuia cerul și
pământul, stăpânea tunetul și
trăsnetul, dezlănțuia ploile și
furtunile. Iuppiter avea mai
multe epitete: Tonans, sau Ful-
minator. La Tibiscum, a existat
în antichitate o statuie
s u p r a d i m e n s i o n a t ă ,
monumentală a acestui zeu, de
la care se mai păstrează doar
capul. Un alt zeu invocat era
Liber Pater, cunoscut în mitolo-
gia romană ca Bacchus.   El
apare pe o inscripție ridicată
pentru sănătatea lui Marcus
Turranius Dil…, de un libert cu
numele M. Turranius Patroclus.

Zeul Mercurius apare
menționat pe o placă de
marmură descoperita la Tibis-
cum. Zeița Venus, veche divini-
tate latină, inițial protectoare a
fertilității, apoi a dragostei, a
frumuseții, este divinitatea cea
mai răspândită de la Tibiscum.
De aici avem reprezentări în
lut, bronz și plumb ale acesteia,
ce au apărut în castru, cât și în
așezarea civilă. Zeul Hercules
a apărut pe o placă de
marmură (L = 27 cm; gr = 4
cm). El este prezentat ca efec-
tuând cele 12 munci, fiind sin-
gura manifestare religioasă
dedicată lui Hercules
descoperită aici. Silvanus era
divinitatea romană a pădurilor,
câmpurilor, protectorul cul-
turilor. La Tibiscum a fost de-
scoperit un mic altar votiv
fragmentar dedicat lui Silvanus
Domesticus. Mars Augustus
este și el prezent printr-o
coloană votivă înaltă de 232
cm descoperită în principia
catrului mare, datând din pe-
rioada împăraților Maximinus
Thrax și a fiului său Maximus.
În lăcașurile de cult ale unui
castru exista întotdeauna un
loc pentru genius cohortis, ge-
nius numeri, reprezentări ale
acestora fiind expuse și în
punctele mai importante din
castru, la subunități, respectiv
centurii, turma. „Dis patriis”
apar pe o placă votivă
închinată de Publius Aelius
Servius, veteran ex optio (fost
subofițer), întruchipând zeii din
țara de baștină a soldatului și
pe un altar ridicat de un soldat
din trupa de palmyreni, Marcel-
lus D. Del. Malagbel, divinitate
supremă la palmyreni apare
reprezentata pe doua mici in-
scriptii votive ridicate de soldati
de aceasta nationalitate, unul
este P.Aelius Servius. Belus,
zeul cerului se afla în fruntea
triadei palmyrene. Acesta
apare în două fragmente din
același monument, pus de
Aelius Zabdibol. Sol Iarhibolus
este zeul solar din triada
palmyreana cosmică: Bel,
Iarhibol, Aglibol. El apare la
Tibiscum sub denumirea de
Deus Sol Ierhabolus, invocat
pentru sănătatea celor doi
împărați Caracalla și Geta, deci
din anii 211-212. Mithras, zeul
luminii, al adevărului și al
dreptăți, al binelui. Atributul său
principal era de Invictus și
apare pe o singură inscripție la
Tibiscum, dedicată de P. Ael.
Marius, arendașul pășunilor și
al salinelor Daciei. Deus Aeter-
nus este o divinitate de origine
siriană atestată doar pe o
singură inscripție ridicată de
Aurelius Secundinus, decurion
al Sarmizegetusei și Napocei.
Inscripția este importantă pen-
tru că amintește pe de o parte,
faptul că o serie de personaje
civile, cu funcții importante,
erau stabilite la Tibiscum, iar pe
de altă parte aduce un indiciu
al existenței unor adepți ai
acestui cult și în așezarea
civilă. Și cultul Cavalerilor
danubieni (traci, zamolxieni),
apare la Tibiscum pe trei tăblițe
întregi din marmură și mai
multe altele fragmentare. 

●



4 Tichia de politician

Unde ne sunt intelectualii...Unde ne sunt intelectualii...

Silvia
Jinga

NNe învârtim într-un
cerc vicios. Vrem să
scăpăm de penali în fruntea
țării și ajungem mereu la
ceea ce detestăm. Facem
un pas înainte și regresăm
imediat de parcă ne-am fi
speriat de atâta progres.
Victoria PSD-ului cu 45 la
sută în alegerile parla-
mentare ne reamintește de
perioada iliesciană a
trandafirului, când suavul
simbol trebuia să distragă
atenția de la criminalele
ciomăgeli ale minerilor. De-
sigur, s-a depășit faza
teroristă a începutului
„democrației originale” a lui
Ion Iliescu. Acum,
dimpotrivă suntem asigurați
că Liviu Dragnea,
președintele PSD-ului luptă
pentru liniște, pentru înc-
etarea disputelor violente de
opinii și pentru impunerea
unui liedership autoritar.
Constatând că nimic
esențial pentru binele țării
nu s-a înfăptuit de mai bine
de un sfert de secol de cap-
italism, în absența unei
democrații autentice,
populația României are nos-
talgia unui regim dictatorial,
fapt intuit corect de Liviu
Dragnea. Mai multă
disciplină și mai multă re-
sponsabilitate din partea
miniștrilor sunt așteptate de
multă vreme. Problema gu-
vernului recent format este
însă alta. Cei aleși sunt într-
un fel sau altul îndatorați lui
Liviu Dragnea, astfel că ne
întoarcem la sistemul mafiot
atotstăpântor în România
ultimilor douăzeci și șase de
ani.

Programul lansat de
pesediști își propune să
aducă bunăstarea în Româ-
nia, dar, dacă analizăm
componența guvernului,
primul lucru de care ne în-
doim este onestitatea unora
dintre membrii lui. Cel mai
discutabil este Florin Ior-
dache, fost subinginer de-
venit avocat la una din
facultățile improvizate după
1990, nașul libanezului
Henri Saouma condamnat
de curând la opt ani cu exe-
cutare pentru evaziune
fiscală. Finul Rico a benefi-
ciat de învârtelile „băieților
deștepți” de la Caracal, care
au falimentat combinatul de
creșterea porcilor. Florin Ior-
dache nu a fost total străin
de afacere, bucurându-se în
schimb de finanțări ale cam-
paniilor sale electorale de
către libanezul pus pe
șmecherii. Liviu Dragnea a
fost unul dintre cei trei mar-
tori la cununia din 2011 la

Constanța a Sevilei
Shhaideh, ceilalți doi fiind
Radu Mazăre și Nicușor
Constantinescu, un triumvi-
rat de penali. Iată că acum
Dragnea a propus-o pe
Sevil nici mai mult nici mai
puțin decât prim-ministru,
funcție care i-a fost respinsă
de către președintele Jo-
hannis. Doar două istorii și
ne sunt suficiente să tragem
concluzia că PSD-ul, dar nu
numai el, readuce în forță
capitalismul de cumetrie,
spiritul de clan, statul mafiot.

Rezultatul luptei

electorale indică dominația
în societatea românească a
spiritului gregar. Încă în
1920 psiho-sociologul C-tin
Rădulescu-Motru, făcând
distincția între gregarism și
solidaritate arăta: „Gregaris-
mul este o armonie a su-
fletelor, dobândită pasiv,
aproape mecanic, – solidar-
itatea este o armonie
cucerită prin lupta omului cu
sine însuși, prin
recunoașterea altora, după
ce fiecare s-a cunoscut pe
sine”. (C. Rădulescu-Motru,
Psihologia poporului român,
Albatros, 1999, p. 9).
Nicăieri nu se observă mai
bine gregarismul la români
decât în viața politică. Au-
torul subliniază ce mare
piedică este gregarismul în
emanciparea românilor la
standardele modernității. De
parcă ar trăi astăzi, C.
Rădulescu-Motru sesizează
limitele ethosului nostru:
„voim să trăim o viață
poltică cu regim parlamen-
tar și voim să avem o
cultură a noastră originală,
păstrându-ne cu toate aces-
tea deprinderile vechi de su-
flete gregare. În loc de a ne
prezenta în lupta cea nouă
ca individualități puternice,
diferențiate după aptitudini,
ne prezentăm slabi și cu ap-
titudini la fel. Suntem toți
meșteri de gură și răi de
faptă” (idem, ibidem, p. 12).
Nimic nu reflectă mai preg-
nant aceste observații
făcute acum aproape o sută
de ani decât unanimitatea
votanților pesediști solidari
în cauze blamabile. Spiritul
gregar s-a consolidat în cur-

sul comunismului, o soci-
etate care a favorizat uni-
formizarea. Să notăm că
nația noastră se desparte
atât de greu de gregarism și
pentru că, după cum a sub-
liniat Rădulescu-Motru, este
o notă instrinsecă psiholo-
giei poporului nostru. Ne
interesează mai puțin
individualitățile puternice și
mai mult supunerea la
tradiția grupului. Spiritul gre-
gar supraviețuiește atât la
nivelul masei electorale de
astăzi cât și în viața politică,
unde observăm o secetă de

personalități, o mediocritate
alarmantă.

Capitalismul de clan
din România își are originea
în specificul răsturnării so-
ciale care s-a petrecut în
1989-1990. Nu a avut loc o
mișcare socială cu o ideolo-
gie și un program ce ar fi
vizat interesele tuturor cate-
goriilor sociale, ci s-a petre-
cut o lovitură de eșalon,
care a vizat interesele de
bandă ale eșalonului doi,
ceea ce a avut drept
consecință o totală
prăbușire a maselor. Aces-
tea, notează sociologii Nico-
lae Grosu și Ionel Danciuc
(România sub invazia
mârlăniei, 2014, p. 23): „au
ajuns să fie nevoiți să-și
vândă pe o găleată de plas-
tic sau doar pe un țoi de
țuică demnitatea dreptului
lor democratic de a contribui
prin vot la destinul țării”,
situație absolut deplorabilă.
Condamnarea lui Liviu
Dragnea la un an de în-
chisoare fără executare
este legată tocmai de relația
cu acest tip de electorat
ușor de manipulat, care
continuă să rămână o multi-
plicare a „cetățeanului tur-
mentat” total dezorientat.

În acest punct ar tre-
bui să intervină decisiv int-
electualii care au misiunea
de a scoate din gregarism
masele nediferențiate, de-
conectate de complexitatea
vieții politice cu jocurile ei de
culise și de interese. Dar o
mare parte a intelectualilor
români sunt fie partizanii
unui partid, fie pasivi. Prin
urmare, nu prea avem parte

de analize obiective ale
răului național. Iată-l pe rep-
utatul sociolog Vasile
Dâncu, care în interviul
acordat în 4 ianuarie a.c.
postului de televiziune Real-
itatea TV a prezentat în cu-
lori atât de trandafirii
actualul guvern pesedist că
ne-a surprins prin totala
lipsă de spirit critic și de
adevăr. Este un guvern „ca
o promisiune”, un guvern al
bunăstării naționale, ne
asigură sociologul, a creat
un program pornind de la
oameni și pentru oameni, va

promova o viziune
națională, va susține capi-
talul românesc, va curma
polemicile inutile, în schimb
va susține bătăliile între tării
de caracter, nu între
șmecheri și golani, cum s-a
exprimat dl. Dâncu. La în-
trebarea de ce partidul
pesedist n-a făcut-o până
acum, ci dimpotrivă a ruinat
țara, dl. sociolog n-a
răspuns. Șocant a fost că
Vasile Dâncu n-a pomenit o
vorbuliță despre caracterul
compozit al guvernului, de-
spre promovarea penalilor,
despre numirea la Ministerul
Justiției a lui Florin Ior-
dache, care aparține tocmai
segmentului șmecheresc,
despre numirea la Ministerul
de Interne a unei foste sec-
retare de școală de la
Videle, trecută ca și Ior-
dache prin rapidele facultăți
de drept create ad-hoc, de-
spre atingerea cu DNA a
Olguței Vasilescu, despre
scoaterea de la naftalină a
lui Teodor Meleșcanu pentru
a face politica noastră
externă, când știm cât de
ridicol s-a comportat față de
electoratul din străinătate în
alegerile prezidențiale. În-
trebarea la care era obligat
să răspundă dl. Dâncu
privea contradicția între
ambițiile programului și cei
numiți la guvernare, indivizi
fără culoare, aleși nu pe cri-
teriul competenței, ci al
obedienței față de șeful par-
tidului, el însuși un penal.
Unde este statul de drept cu
care ne tot împăunăm de
ani de zile în ciuda realității
care ne dă de gol? Mulți co-

mentatori au observat că
numirea lui Florin Iordache
la Justiție, cel care s-a bătut
până acum mai mult pentru
fărădelege decât pentru
lege, ar ținti spre exoner-
area dl.-ui Dragnea de
dosarul în curs de judecare
precum și de condamnarea
pe care o are, prin trecerea
prin parlament a unei legi a
amnistiei conform căreia
pedepsele cu o vechime
mai mică de cinci ani se vor
prescrie. Înțelegem deci
cum va fi cârmuită țara.
Legile vor fi siluite ca să îi
spele de păcate pe cei
ambițioși de putere, dar cu
fapte reprobabile la activ.
Totul este acum aranjat ast-
fel ca ascensiunea lui Liviu
Dragnea la cele mai înalte
funcții în stat să nu mai fie
oprită.

Suntem în contin-
uare priviți ca o țară
înapoiată, nesigură social și
economic, cu o populație
care deși declarativ a fost
cea mai pro-europeană,
rămâne în continuare
„volatilă în țeluri, incultă,
neinformată, incapabilă să
se adapteze valorilor occi-
dentale și păstrează o men-
talitate arhaică, mistică,
aproape tribală”, nota dr.
Călin Georgescu în cartea
sa Cumpăna României (Ed.
Logos, 2014, p. 20). S-a
dovedit că nici elitele int-
electuale, nici societatea
civilă nu pot răspunde
provocărilor actuale. 

Ceea ce a caracteri-
zat majoritatea politicienilor
din 1989 încoace a fost o
gândire dominată de unicul
țel al îmbogățirii personale
prin furt și al jefuirii țării și al
vânzării ei „pe doi țechini
străinilor, așa cum și-au
vândut și propriile suflete”
(idem, ibidem, p. 27). 

În starea de necesi-
tate care s-a creat „este
nevoie de un curent ideo-
logic românesc și de
conducători de glie, care nu
se aleg, ci se impun prin vir-
tute” (idem, ibidem),
conchide dr. Călin
Georgescu, idee la care
subscriem întrutotul. 

Nu ne rămâne decât
să sperăm că un asemenea
curent se va naște din
zăcămintele de resurse int-
electuale și sufletești ale
nației.

●
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Colacul cu prapor soroșist la catafalcul societății civileColacul cu prapor soroșist la catafalcul societății civile

Cezar Adonis
Mihalache

TTrei pași i-a făcut! Ar
mai fi doi… Ceva mai greoi,
dar nu imposibili! Ba, ținând
cont de cozile de topor din so-
cietatea noastră, ar fi chiar fa-
cili. Fără riposte reale, fără
contre împotriva sistemului,
nu acaparator (căci ar
însemna să fie și ceva
răzmeriță la linia de
„absorbție”), ci de-a dreptul
colector de umilințe, cedări,
trocuri și vânzări ale
demnității, fără un minim
zăngănit de litere și petiții de
împotrivire. Pentru că de
numai cinci pași are nevoie
sistemul Dragnea pentru a-și
pune la picioare societatea
civilă. Pentru a „cuminți”
vigilența acesteia în a-i
sancționa derapajele și a-i
stopa apucăturile despotice.

Procentual, Liviu
Dragnea stă foarte bine! Trei
din cei cinci fragili stâlpi ai
libertății de exprimare, de
opinie, de creație (dacă nu e
omagială, nu e potrivită țării!)
și, mai ales, de atitudine sunt
deja încovoiați. Dintr-o
singură mișcare, guvernul a
pus sub controlul șefului PSD
Televiziunea, Radioul și
Agenția națională de presă. A
manipulat pe seama naivității
societății, a retezat finanțările
responsabile dinspre soci-
etate, prin taxele radio-TV, și

le-a făcut dependente de
bugetele alocate de guvern,
„naționalizând” practic politica
editorială a celor trei instituții
media. Și, înainte  ca acestea
să protesteze față de
obediența financiară care se
contura, guvernul a astupat
gura criticilor cu „arginți”. Mulți
„arginți”! Căci, la bugetele pe
care le-a proiectat pentru
fiecare dintre acestea, uriașe
în comparație cu „gloria”
atinsă în timpul celor mai pro-
lifici ani, Televiziunea
Română, RadioDifuziunea și
Agerpres-ul nu mai au de să
protesteze. Iar recunoștința
față de finanțatorul suprem s-
a simțit îndată, agenția
națională de presă cenzurând
fățiș relatările internaționale
despre manifestările de la
București!

Au mai rămas dară
doi piloni… Media privată și
ong-urile „societății civile”.
Unul oricum slăbit, celălalt
foarte ușor de adus la curbura
de „relatare” dorită de sistem!
Doi piloni care și-au retezat
singuri, din orgolii, frustrări dar
și numeroase manipulări or-
dinare, punțile de inter-
conectare care le asigurau o
rezistență comună mai mare.

Bunăoară, presa
privată… Până mai ieri, mai
avea măcar perspectiva de a
se târî în necedarea ei în lupta
pentru adevăr, echidistanță,
dreptate. Astăzi este
încorsetată de jugurile fis-

cale… Și chiar dacă par sim-
ple cuie, ici-colo, în talpa
bugetară a oricărei companii
private, cumulate se consti-
tuie într-un lanț sfâșietor atâr-
nat de grumazul fiecărei
instituții private de media. Iar
sistemul nu va apăsa mai mult
talpa sub care strivește tot
mai firavele vene ale presei
nesupuse, căci ar putea să o
transforme într-un soi de mar-
tir în ochii tuturor celor ce au
puterea de a se ridica pentru
a răsturna o mămăligă deja
mult prea mult clocotită.
Oricum presa privată se
afundă singură sub povara
subzistenței economice, în
terenul nisipos tot mai
mișcător al încrederi publice.
Aici, poate, sistemul va mai
cumpăra ceea ce este gata să
se predea din media privată,
în rest va aștepta ca toți cei
nepredați de bună voie să se
prăbușească.

Societatea civilă,
scoasă de sub protecția ultim-
ilor gardieni ai democrației,
instituțiile media, va deveni
apoi noua jucărie a sistemului.
Evident, sistemul nu are
nevoie de toate asociațiile și
fundațiile prăfuite… Ci doar
de acelea care contează în
trendul de control pe care îl
vrea rostuit societății. Iar sub
stindardul luptei anti-
soroșiste, se va declanșa cru-
ciada împotriva organizațiilor
de utilitate publică având
importanță pentru sistem.

Căci, nu toate cele 1600 de
organizații de utilitate publică
din România contează…

Liviu Dragnea a subli-
nat-o cu subiect și predicat!
Are ceva „personal cu Soros”
(!?), pentru răul făcut țării, iar
în numele apărării națiunii de
răul ongist va ordona controlul
activității tuturor asociațiilor de
interes public. Acelea care
primesc bani de la buget.

Și nu va număra ni-
meni adevăratele ong-uri
„criminale”. Pentru că nu asta
îl interesează pe Dragnea
Liviu. Ci subordonarea printr-
o cruciadă pornită în numele
eliminării ong-urilor soroșiste
împotriva celorlalte o mie și
ceva de asociații de interes
public.

Pentru că acolo se
găsesc structurile reprezenta-
tive la nivel de bresle. Cele
care asigură și felurite rente
viagere membrilor și pentru a
căror păstrare în forma
actuală s-ar deda la eventuale
pacturi cu „diavolul roșu”. La
nivelul ong-urilor „de media”
pentru a tempera atitudinile și
opiniile nedorite, și a
„reașeza” jurnalismul în cadrul
dorit de sistem, recte re-
latarea laudativ-omagială, ig-
norarea tarelor sistemului și
atacul la comandă a tuturor
celor ce nu sunt cu sistemul.
La nivelul ong-urilor culturale,
căci, da!, opoziția se poate
face și prin reprezentarea
scrisă și vizuală în tente

satirice, și, vorba aceea, dacă
mai vor finanțare, uniunile ar
trebui să-și controleze creația
prea exuberantă pentru gustul
unor tălpici din fundul curții
ajunși pe divanul puterii. Iar
linia (tot mai roșie!) va con-
tinua cu organizațiile care
contează poate cel mai mult:
asociațiile reprezentative ju-
ridice, uniunile politice ale
minorităților (de exemplu,
dacă Forumul Democrat Ger-
man ar încerca să o ia pe de
lături, oricât de „neamț” ar fi,
cum să nu se poziționeze, ca
atitudine, chiar și invers față
de șeful statului, căci banii
acordați de stat sunt mai
importanți, nu?!).

Da, ong-urilor
finanțate de Soros trebuie să
le fie anulat statutul de utilitate
publică și tăiate finanțările de
la bugetele țării (și, apropo de
acest demers, de ce nu în-
cepe Dragnea cu uniunea
maghiarilor, cu revizuirea fon-
durilor de la buget de care se
folosește maghiarimea
politică în finanțarea unui re-
vizionism deșânțat, dar și cu
asociațiile „de dezvoltare” și
cele „microregionale” organi-
zate ca oficine de en-
clavizare?). Dar în numele
acestei „lupte”, societatea
civilă trebuie să vegheze
totuși la păstrarea ong-urilor
care au un loc și un rost
esențial în structura țării.

●

„Prostia românească” și Eugen Simion. Care pe care!„Prostia românească” și Eugen Simion. Care pe care!

Ion
Coja

EEugen Simion nu
știu să fi scris o carte despre
Eminescu. Sau măcar un
capitol despre Eminescu.
Ori o pagină, în care să fi
spus despre Eminescu ceva
ce nu s-a mai spus. 

A făcut-o la emisi-
unea comemorativă din 15
ianuarie, la „Jocuri de put-
ere”, când a afirmat că „Em-
inescu a fost un democrat”.
Prostia asta a spus-o, nu a
scris-o, așa că n-o
comentăm, ne facem că n-
am fost de față! Verba
volant!

Dacă mai țin bine
minte, în copilăria mea, în
anii rușinoși și tragici ai „ob-
sedantului deceniu”, citeam
și despre materialistul di-
alectic Eminescu! Azi, când
democrația se face tot mai
mult „de băcănie”, de ce n-
ar fi și Eminescu orice, in-
clusiv democrat?!… Mai
înseamnă ceva să fii sau nu
democrat?!

O prostie și mai
mare, vecină cu irespons-
abilitatea, a rostit-o însă fos-
tul președinte al Academiei
Române atunci când gazda
sa, Bogdan Rareș, subiectul
fiind atacurile tot mai înfo-

cate la adresa lui Eminescu,
a insistat să afle de la
Eugen Simionl cine crede
că se află în spatele 
campaniei mediatice de
denigrare și desconsiderare
a poetului național.
Răspunsul academicianului

nostru a fost năucitor: pros-
tia românească! De ce
„românească”?! Era destul
să spună prostia, iar un
asemenea răspuns avea o
noimă! Chiar dacă nu era
corect! Dar n-ar fi fost o
prostie!

Nu este cine știe ce
mare ipravă a minții iscodi-
toare să-ți dai seama că
acțiunea „delatorilor” lui Em-
inescu se înscrie organic
într-o campanie de deni-

grare a tot ce este româ-
nesc, într-o acțiune vastă
care include cam toate
schimbările de care avem
parte după 22 decembrie
1989! Dacă ar fi să le
subsumăm unui singur cu-
vînt, am spune ATAC la

ființa națională!
Firește, producerea

acestui atac nu a fost ușor
de identificat în primele ore,
zile sau săptămâni, când
tonul la cântec îl dădea bu-
curia de a asista / participa
la re-instaurarea capitalis-
mului în România! Dar
încet-încet lumea s-a
lămurit, s-a dumirit cât de
proastă le-a fost bucuria și a
înțeles esența anti-
românească a anti-comu-

nismului sub ale cărui fla-
muri false s-a acționat în de-
cembrie 1989 și în
continuare, până azi, fără
niciun semn că se va pune
curând capăt acestei in-
famii… Au domnul Eugen
Simion pe ce lume
trăiește?! N-are internet?
Nu stă de vorbă cu alți
români, nici măcar cu colegii
mai tineri de la Institut, pe
care îi căinează cu orice
ocazie cât de greu le este
să se descurce în capital-
ism?! Capitalismul ăsta în
care Eugen Simion se
descurcă, în schimb, destul
de bine, mult mai bine decât
colegii subalterni, căinați cu
oarece fățărnicie de șeful
lor!…

Trebuie să fii imbe-
cil, să fii complet străin de
sufletul Neamului, insensibil
la durerile și nevoile
celorlalți, ca să ignori
evidența acestor activități și
strategii anti-românești, viz-
ibile și înainte de 1989! Știu
bine, din discuțiile avute
cândva cu domnul Eugen
Simion, că are habar de
aceste realități deprimante.
De ce nu le demască pub-
lic?! Pe cine nu vrea să
supere?… De cine se
teme?!

Da, e și prostia
noastră care explică parcur-
sul nostru halucinant de

după 1989! Într-o listă
completă a cauzelor care
ne-au adus unde suntem
azi figurează negreșit și
prostia noastră, „mintea cea
de pe urmă a românului”,
popor credul, ușor de
păcălit cu vorbe frumoase,
cu lozinci generoase! Dar
cauzele decisive în produc-
erea tragediei naționale pe
care o trăim sunt altele,
domnule academician! Iar
aceste cauze funcționează
unele chiar de pe vremea lui
Eminescu! Le-a identificat
ca nimeni altul însuși Emi-
nescu! Și acesta este mo-
tivul principal pentru care
Eminescu este atacat și
denigrat! Cum de nu vă dați
seama?! Refuz să cred că
nu vă dați seama! Și atunci
vă întreb: ce vă face să
tăceți pe acest subiect 
sau să dați un răspuns atât
de tembel: prostia
românească!

Rușinos răspuns!
Vă cer să dați socoteală
pentru această injurie
nedemnă de un cărturar, de
un dascăl! De un coleg!…

●


