
Fallikus szimbólumokkal töltötték meg 
a denveri repülőteret, állítja egy amerikai 
„próféta”, aki egyébként az Apokalipszis 
Harmadik Sasának nevezi magát. A fal-
likus szimbólum nagyon erős, mondja el a 
YouTube-ra is feltett videóján, amit csak a 
kereszt győzhet le. A harmadik sas figyelme-
sen kielemezte a reptéren található díszítő-
elemeket. Természetesen mindenikben felfe-
dezte a férfi (esetenként a női) nemi szervet 
is. A legérdekesebb, hogy a reptér alaprajza 
is szerinte egy falloszt ábrázol, és valójában 
csak sátánista szándékkal épült meg. Vagyis 
a szimbólum elhelyezése volt az elsődleges 
cél, a szállításügyi szempontok ezután jöt-
tek. Az esetből szerintem Romániára vo-
natkozóan is messzemenő következtetéseket 
lehet levonni. Például azt, hogy itt nagyon 
istenfélő tervezők vannak, és a hatóságok is 
nagyon vallásosak, hiszen már néhány év-
tizede el sem kezdtek egyetlen repteret még 

megtervezni sem – most már tudjuk, hogy 
csak attól tartva, nehogy vétkezzenek vagy 
kísértésbe essenek, és fallikus repterekkel tölt-
sék meg az országot. Azt is értem már, hogy 
miért nem épültek új utak, autósztrádák, 
és a régiek karbantartására miért költenek 
ilyen keveset. Az utaknál fallikusabb jellegű 
beruházást ugyanis nehéz elképzelni, nem 
ecsetelem. A meglévő ilyen sátánista szim-
bólumok karbantartása is bűnös cselekedet, 
ezért a hatóságok ezek kijavításától is tartóz-
kodtak, nem mintha minden erőforrás nem 
állt volna rendelkezésre, mert ellopták, ha-
nem csak azért, nehogy bűnbe essenek, mint 
azok az istentelen amerikaiak Denverből. 

A viccet félretéve, az útépítés és a bűn ösz-
szefonódásában azért csak van valami, leg-
alábbis itt Romániában. Másképp miként 
magyarázható az, hogy néhányan hihetetle-
nül meggazdagodtak ebből a tevékenységből, 
miközben egy kilométer utat nem építettek? 
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Nyalókát adtak cigarettáért  
a rendőrök
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, 
amely véle ményük sze rint el tér a megszokott 
lát ványtól, hír   érté kű vagy sa játos szemszögből 
láttat ja a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.eniko@
har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer kesz-
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 
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Istenfélő infrastruktúra

         villanás n Isán István Csongor

A hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett 
gyakran lesz erősen felhős az ég, a hegyvidéken vár-
ható zápor, zivatar. Gyenge hidegfront alakítja az 
időjárást. Fejfájás, rossz közérzet jelentkezhet, a déli, 
délutáni órákban fülledtség léphet fel.
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Nyalókát adtak cigarettáért „rendőrtroj-
kák” Moszkva vasútállomásain a do-
hányzás elleni világnapon.

A háromfős különítmények egyik tagja 
vízzel teli vödörrel várta a cigarettázó járó-
kelőket, a másik doboznyi nyalókával, a har-
madik pedig a dohányzás ártalmairól szóló 
szórólappal. A vödör víz a cigaretták eloltását 
szolgálta. A május 31-i akció célja a külvárosi 
vonatokra vonatkozó dohányzási tilalom be-
tartatása is volt.

A legtöbb dohányzó a vödörbe dobta égő 
cigarettáját, és engedelmesen tanulmányozni 
kezdte a röplapot.

A rendkívüli rendőri jelenlét és ténykedés 
elsősorban a nemdohányzók körében aratott 
lelkes sikert. „Gyakrabban is szervezhetné-

nek ilyet. Harminc éve szoktam le a dohány-
zásról, se a gyerekeim, se az unokáim nem 
cigarettáznak” – mondta egy 65 esztendős 
nyugdíjas férfi. Oroszországban a férfiak 60, 
a nők 21,7 százaléka dohányzik.

Múmia? Nem, a fecskefarkú pillangó bábja beküldte : Macalik ernő
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