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Antichitatea a avut câțiva înțelepți care au rǎmas în istorie: Thales din Milet, Solon din Atena,
Aristotel, Platon şi alții de acelaşi calibru intelectual. Acum, Europa se poate mândri cǎ şi
contemporaneitatea a fost în mǎsurǎ sǎ includǎ un mare gânditor a cǎrui operǎ va dǎinui peste
milenii: înțeleptul Jean-Claude Junker, preşedintele Comisiei Europene.
Domnul Jean a
ținut un discurs în plenul Comisiei mai înainte pomenite, discurs din care mi-am notat câteva
idei-trǎznet (de valoroase, se înțelege...), la care am adăugat câteva observaţii. În discursul în
faţa Comisiei, şeful ei a facut următoarele precizări, pe care le-am cules de pe site-ul
www.stirileprotv.ro

Senhor Junker (fiind vorba de o Europă unită şi egală în drepturi, nimeni n-are de ce să se
supere dacă voi scrie cuvântul „domn” în mai multe limbi care se vorbesc pe continentul nostru):
„Prioritatea trebuie să fie umanitatea şi corectitudinea istorică. Toţi trebuie să ne amintim că
Europa este un continent unde aproape toţi am fost odată refugiaţi. Milioane de europeni au
fugit de război şi persecutare, de dictaturi.”

Dacǎ Junker confundǎ situația gravǎ a refugiaților europeni de dupǎ terminarea celor douǎ
conflicte mondiale majore, e problema lui. Atunci, oamenii plecau dintr-o țarǎ europeanǎ în altǎ
țarǎ europeanǎ (aşa cum fac şi acum: se mulțumesc sǎ trǎiascǎ pe continentul lor). SUA,
Australia şi alte câteva țǎri bogate de pe alte continente au fost şi rǎmân prea depǎrtate pentru
europenii care vor sǎ se stabileascǎ acolo. Acum vorbim de refugiați neeuropeni care vor sǎ se
stabileascǎ pe continentul nostru. Nu se gândesc deloc la varianta ca țǎrile arabe sigure şi
înstǎrite sǎ le sarǎ în ajutor. Nu se gândesc refugiații, sau țǎrile vecine (de pe acelaşi continent)
nu vor sǎ-i primeascǎ? Pot, din nou, sǎ mǎ gândesc la un scenariu care scapǎ inteligențelor din
UE?

Monsieur Junker:
„Suntem de prea puţine ori mândri de istoria noastră de europeni şi de construcţia europeană.
Astăzi, UE este considerată un loc de refugiu şi exil. Ăsta e motiv de mândrie, nu de teamă.”
Posibil sǎ fie adevǎrat ce spune d-l Junker. Construcția Europei Unite a cam dat
greş...Europenii au puține elemente pentru a se mândri cu marea horǎ a Unirii Europei. Acum,
faptul cǎ nişte sǎrmani alungați din propriile țǎri vin cu mic, cu mare, cu gândul de a se stabili pe
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un continent strǎin ca limbǎ, obiceiuri şi religie, este, pentru domnul Junker, motiv de mândrie!
În sfârşit, UE s-a dovedit a fi bunǎ la ceva: sǎ fie gazdǎ primitoare pentru refugiații de pe alt
continent. Halal!

Mister Junker:
„Atâta vreme cât nu va fi pace în Siria şi Irak, criza refugiaţilor nu se va termina. Putem ridica
garduri, dar asta nu ajută la nimic. Nu există preţ pe care nu l-aţi plăti dacă aţi fi în situaţia
acelor oameni.”
Nu-i pace în Irak şi din cauza cǎutǎrii unor bazaconii de arme de distrugere în masǎ la care
trupele NATO au participat cu multǎ voioşie, dar cu rezultate concrete zero! N-au gǎsit
nimic...L-au înlǎturat de la putere pe Saddam şi dupǎ asta a început haosul, care se
instaureazǎ oriunde intervin forțele NATO pentru a elimina un dictator! Acesta-i adevǎrul pe
care îl poate constata oricine. Irak şi Libia sunt douǎ exemple.

Господин Junker (pe bulgăreşte spus, nu în altă limbă!):
„E adevărat că nu îi putem primi pe toţi cei care fug de război. Ei reprezintă însă 0,11% din
întreaga populaţie europeană.”
740.000.000 este, cu aproximație, numǎrul europenilor. Dacǎ dintre refugiați doar 0,5% au
venit cu alte gânduri, ce se va întâmpla cu liniştea adormitei Europe?

Pan Junker:
„Luptăm împotriva ISIS, dar de ce nu vrem să îi acceptăm pe cei care fug de ISIS?”
Cum se luptǎ contra ISIS? Cǎ nu se prea vede...

Junker Úr, despre numărul de refugiaţi pentru fiecare ţară a UE:
„Cerem statelor membre sa adopte aceste cote obligatorii la Consiliul JAI din 14 septembrie.”
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România de ce n-a fost primitǎ în Schengen, Europa? Acum când ai dat de necaz, e bunǎ şi
țara asta la ceva...(Urmeazǎ invective, bombǎneli, suduieli, injurii, pe care nu le pot scrie, dar
fiecare cititor poate sǎ completeze din propria imaginație). Pentru ca penibilitatea sǎ fie
maximă, azi am citit ştirea că România şi Bulgaria îndeplinesc condiţiile de aderare la zona
Schengen. Ce coincidenţă! Tocmai când Europa avea nevoie de aportul celor două ţări pentru
apărarea graniţelor extinse şi multietnice...

Kungs Junker:
„De data aceasta, toate statele trebuie să tragă în aceeaşsi direcţie. Fără poezii, fără discursuri.
Vorbim despre fiinţe umane, iar aceeaşi situaţie s-ar putea să fie în Ucraina mâine. Nu avem
voie să facem selecţie pe criterii religioase sau de etnie.”
Da, bine se zice pe la UE...Dar aş fi curios sǎ aflu dacǎ domnul Junker are curaj sǎ-şi facǎ
cruce pe stradǎ, ȋn orice țarǎ musulmanǎ...

Τζέντλεμαν Junker:
„Statele din Balcani sau orice altă ţară care poate îndeplini criteriile de aderare la UE va fi
considerat stat sigur.”
Sunt state în Balcani care vor în UE, dar au fost puse pe lista de aşteptare. Acum, ce
coincidențǎ, sunt state sigure. Cât despre aderare, mai vedem noi...Sau, mai corect spus, mai
vǎd ei...

Domnul Junker:
„Susţin cu tărie dreptul la muncă pentru azilanţi în timp ce aplicaţia lor este procesată. Munca
ţine de demnitate, aşa că trebuie schimbate legislaţiile naţionale pentru ca aceştia să poată
munci încă din prima zi.”
Hopa! Pǎi nu pânǎ mai ieri se speriau englezii de invazia de români cu drept de muncǎ prin
Regatul lor Unit? Nu s-au dus la aeroport sǎ vadǎ câți vin şi a venit...unul singur, care şi ǎla s-a
întors acasǎ? Acum e altceva!... Trebuie ca UE sǎ fie gǎzdoaie bunǎ! De ce n-a fost şi cu
românii???
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Džentelmen Junker:
„Frontex trebuie transformat într-o pază de frontieră şi coastă comună a Europei. Asta va costa
bani, dar analizăm posibilitatea.”
Oooo, se vor lua mǎsuri de pazǎ a frontierei europene! Alți bani, altǎ distracție! Dar cei care
fug sau sunt trimişi în misiune prin Europa, o fac şi cu bǎrcuțe rǎsturnabile, şi pe jos. Atunci ce
vor face pǎzitorii granițelor? Vor folosi armamentul din dotare?

Herr Junker:
„Trebuie să deschidem şi canale sigure şi legale de migraţie. Dar asta nu va ajuta la rezolvarea
crizei actuale. Trebuie să existe cote deschise şi legale pentru a descuraja traficul. Suntem un
continent ce îmbătrâneşte. Migraţia trebuie să se schimbe dintr-o problemă într-o resursă.”
Adicǎ sǎ importǎm musulmani pentru cǎ Europa are nevoie de sânge proaspǎt... Ce sǎ mai
spun când vǎd o astfel de gândire? Despre deschiderea canalelor sigure, e ca şi cum îi vezi pe
unii cǎ vor sǎ intre în curtea ta, şi tu, sǎtul de strǎdania lor sortitǎ eşecului, le deschizi poarta,
uşa, frigiderul. Îi laşi în casa ta sǎ trǎiascǎ fericiți şi pleci în lumea largǎ, aşa cum face diavolul
tasmanian femelǎ, care, la un moment dat, nu mai suportǎ conviețuirea cu puii pe care i-a
fǎcut...

Ce va fi mai departe, vom vedea. Dacă nu vom vedea, vom auzi. BUM!
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