
Grajdul 
Extra 

SchEnGEn
Aeroportul Karol Woytila din Bari. 

A venit toamna și în Sudul Italiei. Va-
luri împrăștiate de vânt. Bate Adriatica 
în geam. Restaurant elegant, cu sand-
viciuri de caracatiță, la 7 euro bucata. 
Așa ceva ar costa minimum 20 de euro 
pe Linate, la Milano.

Totul e frumos pe aeroportul cu 
nume de Pontif, unde parfumurile și 
albumele de artă stau bine, raft lângă 
raft. E frumos, tot așa o țin, m-am 
blocat, e frumos, sigur că e frumos în 
dreptul terminalului A, cu zeci de 
porți, pentru Milano, Zurich, Paris, 
Viena. Dar există și terminalul B, cu 
doar patru porți, înghesuite ca într-
un grajd. De acolo pleacă, la 13. 40, 
avionul pentru Sofia și la 15.15 cursa 
de București. Lipsesc Priștina și Ka-
rachi, că altfel am fi toți. Pe terminal 
(grajd) scrie mare Extra Schengen. Și 
așa arată, ca un grajd. Suntem în UE, 
dar nu suntem în UE. Și câți oameni 
au intrat degeaba la pușcărie, ca să în-
deplinim condițiile pentru nu știu ce 
MCV, Schengen și alte bălării maco-
veiste! O ladă cu înghețată și un bar 
de doi metri pătrați, cu apă și Cola. 
Ca să-i acuzăm pe italieni de discri-
minare, ar trebui întâi să vedem cum 
ne discriminăm noi. Democratizarea 

aviatică și înmulțirea curselor low 
cost au transformat călătoriile aeriene 
în trenuri personale. E cu noi și băia-
tul cu acordeonul, a venit și mamaia 
cu geanta de rafie, la aterizare se apla-
udă, certăm stewardesa pentru întâr-
ziere, iar ea tace, în loc să spună "da, 
unchiulețule, io sunt de vină, m-am 
fardat cam mult și de-aia n-am deco-
lat la timp!" Navetistul lui Ion Băieșu, 
din "Balanța", s-a updatat. În ceau-
șismul târziu, satul românesc produ-
cea necalificați pentru oraș. Pleca na-
vetistul lui Băieșu la București, mun-
cea ca paznic și într-un an își lua mo-
toretă. Astăzi, suntem șefi cu munca 
brută în Europa. Din ianuarie până în 
iunie 2018, s-au dus la treabă, în afara 
țării, 200.000 de români. Iar în cursa 
low cost București - Bari erau numai 
academicieni, în compa rație cu 
automutilații și ghicitoarele din avio-
nul București - Dortmund. În sudul 
Italiei nu prea au loc pungașii. De la 
Barletta până la Santa Maria di Leuca 
se  trăiește din savoare, nu din istorie 
și industrie. În Puglia mănânci ieftin 
și minunat. Dar de văzut, vezi căsuțele 
trulli din Alberobello (niște colibe 
conice), grotele - locuințe din Matera 
(case și peșteri cu pereți comuni) și 
un safari la Fasano - plătești 24 de eu-
ro pentru un adult și 20 pentru un co-
pil și te plimbi cu mașina printre lei, 
tigri și urși, iar căprioarelor și zebre-
lor le dai nuci din palmă, pe geam. 
Oferta culturală a zonei nu e foarte 
generoasă, dacă te gândești că Italia 
ne-a blazonat cu Renașterea. Sigur, 
există și orașe cu vestigii ca Bari (do-
uă catedrale aproape milenare), Brin-
disi și Lecce, ori stațiuni ca Polignano 
a Mare (lux de Coasta de Azur, dar la 
prețuri de două-trei ori mai priete-
noase) și Monopoli. Iar sala de teatru 
din micuțul Ostuni (un oraș alb, pe 
un deal de unde se vede Adriatica) e 
peste Opera din București. Totuși, 
puțin, subțirel, modestino, în com-
parație cu Toscana și Veneto.

Veniturile sunt pe măsură. Ai 
noștri lucrează ca paznici, băieți de 
mente nanță și badante (îngrijitoare) 
și cine prinde 1000 de euro pe lună 
s-a scos. Iar ca bărbat ești realizat da-
că te-a primit familia de italieni să 
dormi la ea acasă. În felul ăsta scapi și 
de chirie. E o mare reușită, e ca intra-
rea la facultate de pe vremuri, se bu-
cură părinții din țară - "dom'le, fiul 
meu și-a făcut un rost acolo, stă la ita-
lian în casă!" n
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Fotografiile din acest articol sunt pentru cei 
care încă n-au aflat cât valorează Klaus Iohannis 
în ochii liderilor lumii. Nu România, nicide-
cum, doar președintele ei, este vorba strict de 
persoana și imaginea sa, să fie clar! Rezidentul 
de la Cotroceni s-a făcut remarcat și-n America: 
a speriat New Yorkul când și-a început discursul 
în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite! 
Da, cele mai multe națiuni chiar au fost unite! 
Unite în disperarerea cu care au fugit din sală, 
lăsându-l pe sas să molfăie în fața unui auditoriu 
format din cel mult 10-20 de bezmetici care n-
au apucat să fugă înainte să se-nchidă ușile, pen-
tru a stopa exodul. paginile 4-5

Viorica Dăncilă a mers la Bruxelles săptămâ-
na asta scuipându-și în sân nu care cumva s-o 
urecheze străinezii pentru agresarea statului de 
drept, în România. Sau, se gândea ea înainte de 
îmbarcare, poate că-mi vor pune ceva întrebări 
despre momentul 10 august, or vor să afle de ce 
doleanțele #rezistenților nu au fost deja îndeplini-
te. De unde, baliverne, alta a fost grija vesticilor! 
Când a făcut pași pe holurile Parlamentului Euro-
pean, a lu’ Dragnea și-a luat bobârnace exclusiv pe 
chestiunea referendumului privind definirea fa-
miliei tradiționale. paginile 8-9


