
Proletarizarea 
turismului 

  În nu știu ce stațiune din Thai-
landa au dispărut 80% dintre corali, 
din cauza vilegiaturiștilor-scafandri. 
Probabil că îi smulgeau și îi mâncau. 
În Barcelona nu se mai dau autorizații 
de construcție pentru clădiri cu  me-
nire turistică. În Olanda se discută 
despre închiderea Red Light District 
din Amsterdam, între anumite ore. 
Există un proiect conform căruia 
Veneția va primi doar 20.000 de vizi-
tatori. N-am înțeles dacă pe zi sau pe 
oră. Dar cred că taxa normală ar fi 20 
de euro intrarea în oraș, ca la Palatul 
Dogilor. De vreo 150 de ani se tot 
vorbește despre scufundarea Veneției. 
Se va întâmpla. Nu săptămâna viitoa-
re, ci peste câțiva ani. Gara (Ferovia, 
de aici cuvântul "feroviar", folosit la 
noi mai ales când vorbim despre echi-
pa Rapid) din Veneția e la un kilome-
tru și ceva de Piața San Marco. Zilnic 
coboară din trenuri zeci, dacă nu sute 
de mii de oameni. Iar parcările supra-
etajate din jurul lagunei sunt și supra-
aglomerate, deși costă șase euro ora.  

Probabil și din cauza avioanelor 
low-cost, turismul s-a proletarizat, 
călătoria aviatică a devenit accesibilă 
oricui. Iar aeroporturile arată ca niște 
gări în care nu oprește acceleratul. 
Înainte, lumea se îmbrăca pentru ae-
roport ca pentru teatru. Azi, se îm-
bracă lejer, ca pentru cinematograf 
sau meci. Am văzut pe curse Tarom, 

deci nu low-cost, oameni puternici, la 
business class, în treninguri și adidași. 
Și oligarhii ăia nu sunt neamuri proas-
te, știu să se adapteze într-o lume în 
care stewardesele trebuie să aibă mai 
multe calități de badigard decât de 
manechin. 

Se călătorește din ce în ce mai des, 
vacanțele anuale unice au fost înlocu-
ite  cu city-break-uri  mensuale sau 
măcar unul pe anotimp, iar operato-
rii de turism reușesc să pună orice în 
valoare și să producă sute de mii, 
chiar milioane de euro numai din 
vânzarea de suveniruri. Doar la noi, 
dacă faci ceva e mai rău decât dacă nu 
faci. Nu mă refer la autostrăzi, că pier-
dem timpul, deja am pierdut 28 de 
ani. Când se dezvoltă în România o 
plajă frumoasă, când se amenajează o 
terasă, când se construiește un hotel 
la munte, apar toate categoriile care te 
scârbesc.  Cocalarii, în primul rând 
cocalarii, că a ajuns să îți fie rușine să 
vorbești frumos. Vin și snobii care în-
jură cu superioritate locul. Să nu uit 
de complexaţii care laudă turismul 
din Croația sau Slovenia - țări unde 
noi suntem disprețuiți. Când vedeam 
că românii susțin Croația, în finala 
mondialului de fotbal, împotriva 
Franței, îmi venea să înnebunesc. Da-
că nu se întâmplă nimic din toate as-
tea, dar se întâmplă toate, atunci are 
loc un alt fenomen. E arestat cel care 
a pus în valoare locul respectiv, pen-
tru că, în România, succesul este du-
bios, aduce necazuri. n
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1€ 4.6217 lei
1$ 3.9799 lei
1chf 4.0037 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.572 
Ripple XRP
      $ 0,4361 
Ethereum ETH
 $ 414,88

exclusiv
 Alarmat de mișculațiile din partidul care, la 

sugestia lui Crin Antonescu, a făcut din el nu 
numai liberal, dar și candidat pe care niște ser-
vicii l-au scos apoi președinte, Iohannis a decis 
să scoată nasul din bârlogul de la Cotroceni. Nu 
pentru a întreba câți oameni au pierit la inundații 
sau pentru a afla la cât se ridică pagubele provo-
cate de puhoaie. Nici măcar pentru a o întreba 
pe Viorica Dăncilă dacă se descurcă la capitolul 
ăsta. Nu, n-are el treabă cu asta, el este 
președintele românilor vii, nu și al celor pe care 
i-a luat apa. paginile 4-5

PAG.
7

Nemţii 
analizează 
muia 
românească

PAG.
11

Tămbălău mare în presa străină, pe seama 
plăcuțelor ofensatoare. Deutsche Welle pică într-o 
capcană amuzantă, dezvoltând scenarii care sunt 
lipsite de valoare în ceea ce privește România.


