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Săptămâna trecută, CFR Cluj - o 

campioană a României ostilă României 
de la înființare până azi - a făcut Româ-
nia de rahat, în Luxemburg. Am pus de 
trei ori România, într-o frază despre 
CFR Cluj, asta e o mică victorie. Dar să 
trecem la partea serioasă a chestiunii 
Luxemburg. O mică introducere. Mă 
dau puțin mare. 

Am fost și eu în Luxemburg, în 2011, 
cu echipa națională - Mircea Sandu, 
Pițurcă, fotbaliști, nu cadre instruite de 
Vasile Dâncu la Ștefan Gheorghiu de tip 
nou. Tot Luxemburgul e o vale și o pă-
dure. M-am chinuit, chiar m-am chinu-
it să întâlnesc un nene nervos, pe-acolo. 
Cu greu am găsit unul, lângă Palatul 
Ducal. Era un moldovean care trăia în 
Germania și se supărase că magazinele 
se închid la șase după-amiaza. Românii 
stabiliți în Luxemburg sunt foarte puțini 
și nu practică munci vulgare, ca în Italia 
și în Spania. Ospătăria, șoferia, 
întreținerea zidurilor de cetate și a pi-
cioarelor de pod sunt monopolul portu-
ghezilor. Ai noștri lucrează pentru bănci 
sau pentru instituțiile europene. Am 
cunoscut un licențiat la Bruxelles și un 
traducător multilingv. Interesul pentru 
fotbal părea că nu există în Ducat, dar 
luxemburghezii, când se apucă de ceva, 
o fac serios. În 2011 înființaseră patru 
școli de specialitate, unde fotbalul se fa-
ce la zi. Într-o sâmbătă de septembrie, 

în față Hotelului Hilton, unde am stat, a 
început o paradă de mașini de epocă. La 
câteva sute de metri distanță, dincolo de 
liziera pădurii, se găsește Centre Club 
Golf Grand Ducat. E bine să vezi și ast-
fel de locuri, că să înțelegi că se poate 
trăi și bine. La noi, bogăția aduce teamă, 
isterie și scoate la lumină (la trista lumi-
nă, la lumina suferinței) lipsa de scru-
pule a uneltelor băsiste, care au distrus 
cariere, vieți, averi. Luxemburghezilor, 
prosperitatea le dă decenţă, seninătate, 
confort, adică noblețe. 

La Schengen n-am fost. E o localita-
te de podgoreni, aflată la intersecția 
Franței cu Germania. Pentru noi, Schen-
gen se leagă de marea realizare a Moni-
căi Macovei-MCV (Martini, Campari, 
Vodca). Băieții cinstiți care au băgat 
bani în bannerele farapenali.ro ar putea 
să investească și în niște afișe lipite în 
comuna Schengen. "Din Murfatlar la 
Jidvei nu-i jurist ca Macovei". "Cu berea 
și propaganda speriem Belgia și Olan-
da!". De câte ori, dar de câte zeci de ori 
n-am auzit idioțenia "dom'le, e graaaa-
av, e nasooool dacă nu îndeplinim 
condițiile MCV!". Daaaa, e groaznic, e 
extraordinici, e extramorocar! Și n-o zi-
ceau doar propagandiștii oengiști 
stipendiați de Soros (există acte), ci și 
fazanii dezinteresați, chibiții care con-
fundă Piața Universității (manifestare 
creștină) cu Piața Victoriei (tefelism 
științific). Nu îndeplinim condițiile 
pentru MCV, nu-i așa? Și care sunt 
condițiile? Sprijinirea instituțiilor de 
forță și călcarea în picioare a drepturi-
lor elementare ale omului? Distrugerea 
capitalului românesc și prosternarea în 
fața multinaționalelor? Se spune că 
multinaționalele au aceleași condiții, 
peste tot în Europa. Altă minciună. Un 
economist polonez și-a făcut concediul 
pe Litoralul nostru și a fost revoltat că un 
supermarket din Austria practică, în Ro-
mânia, prețuri cu 50% mai mari ca în Po-
lonia. Economistul polonez a trimis și o 
scrisoare, e pe tot netul, axată pe ideea 
"De ce îi batjocoriți pe români?" Dar 
propagandiștii noștri știu una și bună. 
"Vin rușii!" Nu vin. Au cumpărat Aus-
tria, Coasta de Azur, iar cei mai mulți 
oligarhi ruși au rezidențe la Londra, ba-
nii în băncile de acolo și nu se gândește 
nimeni să-i extrădeze. E vorba despre 
expansionismul rusesc, nu despre comu-
nismul sovietic, micilor gladiatori de la 
Rezist! Eu vă apreciez, însă, pentru ochiul 
critic. Dacă am combina sintagma "ochi 
critic" cu expresia populară "rahaţi cu 
ochi", ce ar ieși? Rahaţi cu ochi critic. n
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1€ 4.6377 lei
1$ 4.0089 lei
1chf 4.0730 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.701 
Ripple XRP
      $ 0,3245 
Ethereum ETH
 $ 277,10

pagina 2 Văicăreli și frisoane în tagma procurorilor. 
Sperieturi de le tremură CV-urile în mână și da-
toriile încă neachitate la bănci. Ministrul Tudorel 
Toader a anunțat că a început procedurile legale 
de evaluare a lui Augustin Lazăr, întâiul procuror 
al țării. Dacă e curat ca lacrima, de ce s-o agita în 
asemenea hal acest Sancho Panza? Nu atât scuti-
er al justiției, ci mai mult servitor umil, lovit de 
platitudine la fiecare cuvânt. Mă mir că încă nu 
au apărut notele de protest ale grefierilor, pazni-
cilor și femeilor de serviciu de prin Parchete. 
Cum adică, să-l verifici pe cel de la care procuro-
rii iau lumină? paginile 4-5
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