
Diaspora 
stilată și 
Diaspora 
agresivă

Pe 10 august vom avea, la Bucu
rești, mitingul "Diaspora Acasă". 
Perfect. Diaspora se împarte și ea pe 
zone și perioade. 

Din punct de vedere cultural, nai 
cum să compari Diaspora de dinainte 
de '89, din Germania, Elveția și Franța, 
cu Diaspora de după 2000, din Italia 
și Spania. Eu exagerez, am cum să le 
compar, dar nu vreau să jignesc. 
Diferența dintre Diaspora veche și cea 
nouă e aceea dintre limbile franceză și 
engleză. În franceză, și subreta e trata
tă cu "vous avez" (dumneavoastră 
aveți), iar în engleză, și persoana a do
ua singular (elevul de șapte ani, de pil
dă), și persoana a doua  plural (niște 
profesori universitari, să presupu
nem) sunt tutuiți, sunt luați cu "you 
have" (tu, da, tu ai). E și asta un motiv 
pentru care foarte mulți români, 
crescuți acasă cu biblioteca și tacâ
muri de argint, au eșuat în fastfood
ul America. De ce lui Trump îi ies toa
te planurile? Pentru că este cel mai 
american dintre președinții Americii. 
Mie îmi place de acest bădăran de 
acțiune, iar mitocănia îi stă mai bine 
decât ii prindea stilul sofisticat pe 
alunecoșii Obama și Hillary.

În Diaspora veche, chiar și oa
menii cu studii neîncheiate aveau 
bunsimt și educație. Ca să înțelegeți 
ce însemna această Diaspora  veche, 
vă pot spune că am cunoscut, în 
Elveția, un român fără diplomă uni
versitară, care a făcut pentru țara lui 
cât doi mitropoliți, trei academici
eni și cinci Mecena. Îl chema Florea 
Nicoriuc, a murit la 85 de ani și a lu
crat toată viața ca simplu funcționar. 
Era fermentul Diasporei din jurul 
Bernei, fondator al Bibliotecii Ro
mâne din Freiburg (din Germania, 
nu Fribourgul elvețian) și al Biseri
cii Române Ortodoxe din Baden. 
An de an, la șase săptămâni după 
Paști, se ducea în Alsacia, pentru a 
face o slujba celor 700 de soldați ro
mâni luați prizonieri de nemți în 
Primul Război Mondial și îngropați 
în cimitirul din Schutzmatt.

Diasporezii de după 2000 sunt la 
nivelul de instrucție (ne)atins de ru
dele lor de la țară, aduse cu japca la 
mitingul PSD, dar au învățat în plus 
să înjure pe facebook. Eu, când 
ajung în străinătate, vorbesc încet, 
ca să nu mă abordeze românașul 
din Diaspora. E agresiv, încă mai 
luptă împotriva comunismului (și 
eu mai am niște socoteli de reglat cu 
Baiazid), dă sfaturi și îmi spune ce 
probleme are el în țara pe care eu o 
vizitez cu poftă de viață, cu amintiri 
din cărți și cu un ghid de călătorie 
în mână. Și în ghid nu scrie despre 
instalatorul din Diaspora, care în
cearcă să mă toace la cap pe banii 
mei și pe timpul meu. Dacă miar 
garanta cineva că voi trăi 244 de ani, 
laș asculta cinci minute. Dar dacă 
voi trăi doar 136, nam când să vor
besc cu el.

Și ce va striga diasporezul la mi
ting? Jos Dragnea! Ce original! Sunt 
primul care șiar dori ca Dragnea să 
piardă Puterea, ca să se dezorienteze 
tefeloazele. Nar mai avea, câteva zile, 
motive să existe. Dar ar fi reanimate. 
Ar primi un semnal. Nu de la Soros, 
nooo!, Soros e o fantomă, dacă zici 
ceva de Soros te lovește clișeul "Teo
ria conspirației." Panaramezilor, eu, 
în locul vostru, maș mândri cu So
ros! Dacă Soros nar exista, ar însem
na că sunteți prostoboi gratis. n
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lumină la Bucureşti

1€ 4.6656 lei
1$ 3.9462 lei
1chf 4.0129 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.140 
Ripple XRP
      $ 0,5335 
Ethereum ETH
 $ 486,77

Sebastian Ghiță a fost achitat. Nu în toate 
dosarele, căci mai sunt, ci doar întrunul. Bun 
și așa. Și unde mai pui că i sa revocat și manda
tul de arestare. Ceo să facă mai departe Par
chetul DNA nu știu, mai vedem. Nu vreau să 
miroasă a antepronuțare, dar nasul meu de co
poi pervers, și mut la nevoie, spune că, cel puțin 
la dosarul ăsta, anțărcat bălaia. Mai încolo, 
cred că o să vedem aceeași soluție și în restul de 
dosare. Practica a demonstrat, și nu o dată, că 
se poate juca domino și cu dosarele, unul mai 
penal ca altul. paginile 4-5
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