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A ajuns Trăistariu „moțul 
la piramidă”? A ajuns...
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1€ 4.7581 lei
1$ 4.2268 lei
1chf 4.1488 lei

Bitcoin BTC
$ 5.587 

Ripple XRP
      $ 0,3262 
Ethereum ETH
 $ 175,45

rAdicAl... de Tatoiu

Răzvan Ioan BoanchIş

Cine-a Pus 
grăTAr încins 

sub fleșă?  
Ăsta-i un “pamflet” scris de o blondă 

vopsită. E vorba de incendiul de la Nôtre 
Dame și Omerta presei franceze tributară 
interesului grandorii Republicii care nu a 
mai câștigat nici un război de la revoluția 
franceză. Doar bătălii. Fapte. Luni seară, la 
ora declanșării incendiului în catedrală era 
slujbă. Catedrala, proprietate a statului 
francez, avea nevoie de reparații la fleșa 
construită de  Viollet-le-Duc. După multe 
meciuri, în secolul 19, între statul laic pro-
prietar  și biserica administrator, acuzată 
că face bani pe spinarea statului, cu spriji-
nul lui Voltaire, liber cugetătorul, și al ame-
ricanilor iubitori de legitimitate culturală,  
s-a făcut subscripție publică  pentru o no-
uă fleșă.După ce fleșa originală din 1230 a 
fost demolată în 1786. Și au  mai trecut 
niște ani, tot cu săgeți între stat și biserică 
și s-au apucat să repare acum, ceva, la sim-
bolul Parisului. S-au ridicat schele de oțel 
până la nivelul de bază al fleșei Nôtre Da-
me. Au fost scoase cele 12 statui ale apos-
tolilor (cu tăierea capetelor pentru că sta-
tuile sunt coji de aramă cu schelet de fier și 
nu puteau fi agățate de cap cu macaralele) 
și cele 4 animale reprezentând evangheliștii, 
boul pentru Luca, leul pentru Marcu, vul-
turul pentru Ioan și omul ( sau îngerul )
pentru Matei. Au fost salvate cu trei zile 
înainte de incendiu. Urmau încă două săp-
tămâni în care schelele de la baza fleșei să 
ajungă în vârf ca să poată fi scos Cocoșul 
simbol, înăuntrul căruia erau relicve ale 
patronilor Parisului, Sfânta Genevieve și 
Sfântul Denise, salvate de radicalismul 
revoluționarilor atei. Biserica Nôtre Dame 
are peste structura de piatră o formă de 
mansardă de protecție din lemn de stejar  
de 10 metri  înălțime, peste care este 
acoperișul de plumb. Fleșa pierdută din se-

colul 19 a fost tot din lemn de stejar acope-
rită cu 750 tone de plumb. Stejarii folosiți 
în secolul 13 și cei din secolul 19, de înlo-
cuire, aveau 300 de ani la utilizare. Secțiu-
nea buștenilor era de 1/1 metri. De la des-
coperirea ignifugării bârnele au fot prote-
jate contra focului ,cu pensula, spun surse-
le mele. Nu era posibil ca în interiorul 
catedralei să fie șantier pentru repararea 
fleșei externe. Orice penetrare a unei arca-
de  gotice ducea la prăbușire. Șantierul era 
alimentat de la un singur panou de 
distribuție, cu un întrerupător general și 
contoar electric. Luni seara, primul mun-
citor a plecat la 17.20 și ultimul la 17.40 
după ce a decuplat curentul și a predat che-
ia la sacristie cu semnătură. Nu există legă-
tură între interior și mansardă în șantier. 
În interiorul mansardei nu există nici un 
conductor electric în afara firelor de la 
alarma anti-incediu care sunt alimentate 
cu 12 volți. Toate instalațiile electrice erau 
pozate în tuburi metalice sau de plastic re-
zistente la incendiu pe structura metalică a 
schelelor, în afară clădirii. O instalație mo-
dernă de monitorizare computerizată in-
stalată în 2014 cu sute de senzori conectați 
la computer a dat  prima alarmă  falsă. A 
doua prea târziu. Bâlbâială sau “sabotaj”? 
Și acum întrebările. Unde s-a declanșat in-
cendiul? În mansarda fără aer suficient cu 
piatră la bază și plumb la acoperiș  sau în 
fleșa aerisită unde nu erau încă schelele de 
acces? Cum poate lua foc un buștean cu 
secțiune de un metru pătrat fără o sursă de 
căldură  care depășește aprinderea unui 
cap de mătură. Încercați la grătarul de mici 
cu o țigară sau o cârpă îmbibată cu benzi-
nă pe un buștean de grosimea celor din 
mansardă. Nu o să ia foc. Ministerul fran-
cez de interne ne informează  după ce bâl-
bâiala cu focul mocnit rezultat din sudura 
s-a dovedit fără logică, că sunt trei explicații 
“privilegiate”. Ceva cu greșeli voluntare sau 
involuntare. Fără explicații tehnice. Și ulti-
ma îmi atrage atenția, restul bla bla. Nesus-
tenabil pentru cine are bacul pe bune. Sa-
botajul. Nu terorism, Doamne ferește, că e 
politic incorect mai ales în Franța depen-
dența de voturi de la o anumită mărturisi-
re de credință. Iar mă întorc la “sabotaj”-ul  
de spălat creiere. Adică cineva, care nu a 
incendiat conform nomenclatorului de 
infracțiuni, în loc să toarne niște zahăr în 
rezervorul mașinii popii  de altă religie de-
cât a sabotorului, ca să împiedice slujba 
din biserica sabotată, a pus niște napalm 
pe buștenii din mansarda sabotatului, că 
fosforul alb nu se  găsește,  și termitul e 
greu de aprins. Dubito ergo cogito, cogito 
ergo sum, mă scuzați de îndrăzneală. Fiat 
iustitia, et pereat mundus este politic inco-
rect  în democrația timpului nostru. Die-
trich von Choltitz se răsucește în  mor-
mânt. Oare de ce? n

   În urmă cu 100 de ani, oamenii de Stat se încon-
jurau de scriitori. După Al Doilea Război Mondial, 
politicienii și-au tras ziariști, în anturaj. Acum, un 
oligarh ex-sovietic și Marile Puteri (sătule de slugile 
depășite Iulia Timoșenko și Porosenko) au pus un 
actor în fruntea Ucrainei. Nu știu dacă este un artist 
bun sau slab. Reagan al americanilor era subțirel ca 
actor. Din acest motiv n-a luat-o razna și s-a dovedit 
un excelent președinte. Dar pe actorii mari îi mai ia 
paranoia. L-ați vedea pe Jack Nicholson președinte? 
Din acest motiv, în 2030 cred că vor avea șanse fru-
moase, în alegeri, personajele de desene animate. 
Mickey Mouse e fidel, orice s-ar spune. Mai greu ar 
fi cu un cuplu președinte - premier, alcătuit din Tom 
și Jerry. Chiar și Walt Disney îl strunea greu pe Jerry. 
Dacă îl vinde Jerry pe oligarh?

Știrea zilei a fost achitarea definitivă a lui Călin 
Popescu Tăriceanu. Senatorul Șerban Nicolae 
susține că sentința dată în cazul acestuia nu e o 
știre. „Importantă va fi scrisoarea Ambasadelor. 
MCV-ul. Îngrijorările lui Weber, Juncker și Tim-
mermans. Istericalele lui Macovei și Preda. Refe-
rendumul fără întrebări. Protestul dănileților...”. În 
felul lui, Nicolae are dreptate. Nu e greu de intuit 
ce se ascunde în spatele vorbelor. Eu cred însă că 
reala știre este alta. Nu achitarea lui Tăriceanu, ci 
faptul că statul paralel ori s-a plictisit ori nu a mai 
vrut să asculte de comenzi. 

Tăriceanu, 
un chip. Mai 

este și altul?
excLusiv
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Isărescule, 
robor  

a fost 
manipulat!


