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Trist,ădarăadev rată! 
Revenităpeămeleagurileădeăodinioar ăaăluiăCervantes,ăast ziălocuriăcuămultăizăcomercialăprin 

ofertaăturistic ăabundent ăşiăîncurajat ădeăoăclim ămultămaiăblând ădecâtăînărestulănord-estic al 

Europei, mi-am ordonat mai întâi calabalacul de lucruri aduse pentru un sejour planificat cam 

de patru luni. 

Bineînţelesăauăurmatăprimeleăînregistr riăla oficialit ţiăşiăoperaţiuniăbirocraticeănecesareăuneiă
asemeneaăşederi,ăcontractădeăînchiriere,ădeschidereăcontăbancar,ăreactivareaămobiluluiăşiă
instalareaăconexiunilorăcuănelipsitulăInternet,ăetc.,ăetc…ă…darăşiăprimeleăcontacteălocaleălaăună
Cafe cortado, adica un espresso în travesti spaniol, cum îi spun eu, care e mai delicios decât în 

ţaraăluiădeăorigineăsauăchiarălaăoăbere,ăf r ăpretenţiiădeăbrandăgerman,ătotuşiăbun ăşiă
r coritoare.ăDeciăprimeleăcontacte,ăprimeleăimpresii…ăast ziălaăoăcafeneaădinăzonaăcheiului 

plin de yacht-uri de pe malul Mediteranei din Denia, unde ne-aăservităoăblond ăîntreădou ă
vârsteăşiăcare,ădup ăcâtevaăvorbeăschimbateăcuăeaăîntr-oăspaniol ădeăîncep tor,ăamăînţelesăc ă
vorbeşteăşiăpuţin ăgerman …Nemaipomenită!,…ănuădeăalta,ădarăs ănu înţeleag ăanapodaăşiăs -

miăaduc ă„mereăînălocădeăpere“,ămaiătoţiăspanioliiădeăaiciăspunându-ţiăcaăscuz ,ăinvariabilăşiă
f r ămenajamente,ăc ăeiănuăvorbescăalt ălimb ăstr in …ă…Laăîntrebareaădeăundeăprovine,ămi-
aăr spunsăscurt:ă– din Estul Europei! Când mi-aăspusăc ăoăcheam ăAna,ăamăîntrebat-o direct 

dac ăeăromânc ăşiămi-aăr spunsăzâmbindăc ăeăvenit ăcamădeă10ăaniăînăvest,…ăcâţivaăani,ă
relativăpuţiniătr iţiăînăGermania,ăiarămaiămulţiăînăSpania…ăc ăeăoriginar ădinăCluj,ădarăc ănuăs-

aămaiăreîntorsăînăţar ădeăvreoăşapteăani!ăDinăezit rileăînăvorbireămi-amădatăseamaăc ănuăpreaă
maiăvorbiseăromâneşte.ăMi-aăconfirmatăspunândăc ăs-a integrat bine în noua ei lume de aici, 

undeăeămulţumit ,ăinclusivăb iatulăeiăcareăfrecventeaz ăşcoalaăelementar ăspaniol ă…darămi-a 

confesat,ăchiarăf r ăpreaămult ătristeţe,ăc ăevit ăs ăspun ăc ăeăromânc ,ădeăcândăaăobservatăşiă
simţită„peăproprieăpiele“ăc ănumeleădeăromânănuăeăbineăv zut,ămaiăalesădup ămulteleă
întâmpl riănefericiteăpetrecuteăînăSpaniaădup ă2007ă(ăNBă– anulăintr riiăţ riiănoastre în EU!). 

Mi-amăb utărestulădeăcafeaăr mas ăînă„liniştea“ădinăceaşc ,ădarăneliniştităînăsuflet…totulăveneaă
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„ăcolacăpesteăpup z “ădup ăce,ătotăînădimineaţaăastaădeăsf rşitădeăs pt mân ,ăcitisemămaiămulteă
articoleăşocanteădespreă„ăaiămei“ăînătreiăcotidieneălocale,ăenglezeăşiăgermaneă…ăDespreăceăeraă
vorbaă?ăTrist,ădarăadev rată!ă…peăscurt: 

Cazul 1 – oăband ăformat ădină7ăromâniăarestaţiălaăînceputădeădecembrieădup ărepetateădelicteă
ină2013ăşiă2014,ăcuăspargeriăşiăfurturiăînădiverseăoraşeădinăprovinciaăAlicante; 

Cazul 2 – unăromân,ăfostăpuşc riaşăprinsădeăpoliţiaăspaniol ădup ăceăatacaseăînăplin ăstrad ăoă
doamn ădeă49ăaniăpentruăa-iăsmulgeăşiăfuraăpoşeta; 

Cazul 3 – continuareaăprocesuluiăinăNovelda/Alicanteăînăcareăsuntăimplicaţiă5ăromâniăacuzaţiă
de asasinareaăuneiăfamiliiăspanioleă(ăsoţăsiăsoţieă).ăPentruă3ădintreăeiăcareăauăfostăimplicaţiăşiăînă
alteă2ăcazuriădeăcrim ,ăpeălâng ăfurturiăşiădeţinereăilegal ădeăarme,ăprocuraturaălocal ăcereă
pedepse însumând 200 de ani !!! 

Cazul 4 – arestareaăînăcentrulăoraşuluiăMurciaăaăunuiăindividăaparţinândăuneiăbandeădeăromâniă
careăsubămascaăuneiăfalseăasociaţiiăinternaţionaleădeăsurdo-muţiădenumit ă„Handicapă
international”ăcereauăbaniăşiăsolicitauădateăbancareădeălaăpopulaţieăsubăpretextulăconstituiriiă
unui fond pentru construcţiaăunuiăcentruădeăcopiiăs raciăşiăinvalizi; 

Cazul 5 – arestarea într-un bordel din provincia Murcia a unei prostituate române de 31 de ani 

subăacuzaţiaădeătraficădeădroguriăîntr-oăafacereăorganizat ăinternaţional. 

Cazul 6 – NU L-AMăMAIăG SITă:ăamăr sfoitătoateăziareleăînc ăodat ,ăînăc utareaăm carăaă
unuiăsingurăcuvântăbunădespreănoi…ăDinăp cateăl s m,ăprinăatitudinileăunorăinfractori,ăfoarteă
puţinălocăsauădeloc,ăs ăseăvorbeasc ădespreăunăEminescu,ăunăEnescu,ăsauăchiarădespreătineriă
româniăcâştig tori deăOlimpiadeăinternaţionaleădeămatematic ,ăsauădespreămulteăalteăfapteă
frumoaseăşiărealiz riăromâneşti,ăchiarăpoateădespreăceiăcareăauăplecatădinăţar ăs ămunceasc ă
pentruăunăbanămaiă„bun”,ăaiciădeparte,ăînăSpania.ăÎnăschimb,ăcitindăabundenţaădeăarticoleăde 

maiăsusăap ruteăînăziareădinăSpaniaăînădecursădeă2-3ăzile,ăprivindădiverseleăacţiuniăcriminaleăşiă
tâlh riiăaleăunorăromâni,ămi-amădatăseamaăc ăsuntemăînc ădeparteădeăaăputeaăfiăacceptaţiăşiă
apreciaţiăpozitivăîntr-oăconvieţuireănormal ăaămultorănaţiuniăîntr-oăEurop ăunit ădinăMileniulă
III.ăÎnăplus,ăcaăromânătr indăînăGermaniaădeă30ădeăaniăşiăcitindăacesteăarticole,ămi-am dat 

seamaăcuătristeţeăc ăAnaăavuseseădreptateăfiindu-iăruşineăs ăîşiădezv luieăoriginea,ămaiăalesă
dup ăceăafliădespreăastfelădeăfapte,ăaiciădeparteădeăţar ,ăfapteăcareăbineînţelesăc ănuăr mână
necomentateăşiăcalificateăcaăatareădeăc treălocalnici,ădeăfaptălumeaăîntreag .ăIarăparadoxulă
întregiiăsituaţiiăesteăamplificatăînăplusăşiăprinămotiveleăfoarteăsubiectiveăimpuseădeă
reglement riăjuridice,ăaşaăzisăumanitareăprivindăprotecţiaăindividului,ăprinăcareăMass-Media nu 

poateăpublicaănumelorăexacteăaleăacelorăinfractoriăsauăcriminaliăpentruăaăfiăcunoscuţiăşiă
„înfieraţi”ăînătoat ălumea,ăînăschimbăseăspecific ăfoarteălapidar,ădarăcuăefecteătotalănegative 

faptulăc ăesteăvorbaădeăromâni,ălovindu-seăpeănedreptăprinăaceastaăoriginea,ănaţiunea,ăţara,…ă
…Trist,ădarăadev rată! 
Dan Eugen Munteanu – CorespondentăJurnalulăBucureştiului 
Denia, 7 decembrie 2014 
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