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din diaspora
Două diaspore.
Diaspora siciliană din America. 

Santa Teresa di Riva, o localitate de pe 
coasta estică, între Taormina și Mes-
sina. Deasupra plajei, zeci de câr-
ciumi. Într-un ristorante, lângă masa 
noastră, două cucoane la 60 de ani. O 
siciliancă stabilită la New York își in-
vitase prietena, yankee de la mama ei. 
Americanca - îmbrăcată scump, sici-
lianca -  modestino, dar se vedea din 
atitudine că-i milionăreasă. Striga 
"Giuseppe!" și veneau trei chelneri în 
același timp. Rar am văzut o femeie 
să-și protejeze așa un oaspete. Co-
manda scoicile și își îmbia invitata să 
guste din zeama marină, îi tăia pepe-
nele, îi întindea farfurioara cu prăji-
tura preferată - casata siciliana. Și po-
vestea - solfegia fără încetare. Despre 
tinerețea și familia ei, despre 
frumusețea locului în care s-a născut. 
Nostalgie și dragoste de țară în slalom 
muzical și culinar - asta-i Sicilia. În 
nota culturii americane, musafira zi-
cea doar "right" și "is fair". Când mi-
am aprins țigara, sicilianca s-a strâm-
bat puțin, dar și-a redresat iute trase-
ul fizionomic. Dacă mi-ar fi reproșat 
ceva, aș fi stins-o, că nu știam cine e 
soțul vecinei de masă. Nici n-am aflat, 

dar am auzit-o mândrindu-se că are 
șase frați. Deasupra Santei Teresa di 
Riva sunt două creste muntoase, unde 
nu urcă telefericul, dar te duce 
șoseaua. La noi, funicularul ajunge 
mai sus ca șoseaua. În Sicilia e invers, 
iar insula are de zece ori mai multe 
funiculare ca România. În fine, pe ce-
le două creste despre care aminteam 
se află satele Savoca și Forza D'Agro, 
în care s-au filmat scenele siciliene 
din "Nașul". Dacă frații ei erau cu oile 
sau caprele acolo, ca Michael Corleo-
ne când a cerut-o de nevastă  pe Apol-
lonia Vitelli în Bar Vitelli din Savoca, 
unde m-am pozat eu? Să fim serioși și 
să lăsăm filmele, n-am simțit vreo 
amenințare, mafioții n-aveau treabă 
cu turiștii nici când erau la apogeu, 
dar n-am putut/vrut să evit asocierea 
asta tâmpită.

Diaspora noastră din Sicilia. Nu e 
vina diasporezilor, din toată lumea, că 
n-au cărți în română, la dispoziție. Ce 
dracu', nu citesc nici corporatiștii! Di-
asporezii muncesc mult, dorul de țară 
le rupe sufletele și sunt admirabili. 
Totuși, cam multe talente pentru unii 
care au ca bibliotecă YouTube. În Sici-
lia, au dus și un cuvânt, bravo lor! Cu-
vântul este "oleacă". Îl auzi mai ales în 
avionul low - cost. Unde aplaudă la ate-
rizare, ca în secolul trecut. Contribuția 
lor la dezvoltarea Siciliei am observat-o 
și în aeroport. Au updatat papornița. Își 
cărau lucrușoarele în sacoșe de rafie cu 
fermoar. Oameni amărâți, care mun-
cesc sub torpoarea aia care e cu atât mai 
ucigașă cu cât te îndepărtezi de Mare. 
Dar să nu ne dea lecții, da? Diaspore-
zii (aici nu mă refer la cei din Sicilia, 
ei n-au timp de prostii) care vin la mi-
ting pot să strige cât vor împotriva PSD 
și împotriva lui Dragnea. Dar să nu urle 
pe tema corupției, că nu stăpânesc ei 
subiectul. În România, cea mai coruptă 
e anticorupția. Problema nu e "Fără pe-
nali în funcții publice!", ci "Fără tor-
ționari în instituțiile de forță!"

Să nu ne enervăm, că-i păcat de va-
ră!  Am întâlnit, la Taormina, și o fată 
din Bacău, care a prins un post de 
chelneriță. M-a întrebat dacă mai 
vreau "oleacă di prosecco". 

P.S. Magistratul anticorupt și co-
munist Falcone și generalul Dalla Chi-
esa au plăci memoriale pe cazarma ca-
rabinierilor din Palermo, când urci 
spre Palatul Normand, de la Catedrală 
în sus. La comemorarea anuală vin 
doar carabinierii, la ordin, și studenții 
în acțiune tematică. Niciun palermitan 
civil nu-i interesat de așa ceva. n
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1€ 4.6273 lei
1$ 3.9502 lei
1chf 3.9769 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.202 
Ripple XRP
      $ 0,4613 
Ethereum ETH
 $ 476,38
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exclusiv

Pe la jumătatea lunii ianuarie, anul acesta, când 
Viorica Dăncilă era doar o propunere pe lista PSD 
pentru funcția de premier, m-a mânat curiozitatea 
să văd cine este. Nu auzisem de ea, nu știam cine es-
te, de unde vine și ce performanțe are. I-am văzut 
poza și mi-a fost de ajuns. Aveam în fața ochilor o 
șefă de cantină, fără sorți de evoluție, dar care, un 
pic aranjată și cu niște gablonțuri zdrăngănind la 
gât, ar fi putut accede ca chanteuză la Hanul Dro-
pia, de pe vechiul drum al Constanței. Exact așa 
am și scris. În timp, intuiția mi-a demonstrat că 
nu m-am înșelat.
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Dacian cioloş, 
aruncat  
de PsD  
peste gardul 
cotroceniului!


