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ITALIENII SPUN ADIO UE – Mesaj plin de furie catre liderii Uniunii Europene: ”Multumesc, draga Macron,
draga Merkel! Multumim ca ne-ati abandonat intr-un moment de nevoie!... Suntem cei care v-au construit
drumuri, scoli, v-au explicat legile, dreptul, cei care v-au oferit civilizatia... Evitati sa veniti sa vizitati cea mai
frumoasa tara din lume, de cand ati lovit-o pe la spate. Vom intampina cu bratele deschise doar pe cei care
ne-au ajutat in vremuri de nevoie” (Video)
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Va prezentam in editia de ieri analiza fostului europarlamentar Norica Nicolai, in care aceasta atragea atentia
asupra unei posibile iesiri a Italiei din Uniunea Europeana, intrucat italienii nu uita si nu iarta modul in care au fost
abandonati de UE in epidemia de coronavirus (click aici pentru a citi). Previziunea Noricai Nicolai este cat se
poate de intemeiata. Intr-adevar, italienii nu uita si nu iarta modul in care au fost lasati de unii singuri in lupta cu
coronavirusul. Este de ajuns sa te uiti pe retelele de socializare pentru a observa furia italienilor de rand impotriva
politrucilor si birocratilor de la Bruxelles, si impotriva marilor lideri ai UE si ai lumii.
Un fimulet a devenit viral in aceste zile. “O fata italianca” este autoarea unui mesaj adresat presedintelui
francez Emmanuel Macron, cancelarului german Angela Merkel, premierului britanic Boris Johnson si
presedintelui SUA Donald Trump. “Multumim ca ne-ati abandonat intr-un moment de nevoie!”, este ideea
principala a mesajului. Iar concluzia: “Evitati sa veniti sa vizitati cea mai frumoasa tara din lume, de cand ati
lovit-o pe la spate. Vom intampina cu bratele deschise doar pe cei care ne-au ajutat in vremuri de nevoie.
Vom deschide orasele noastre, unice in lume, pentru ei. Daca ne-ati fi ajutat ieri in incercarea de a stopa
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epidemia, in loc sa ne jigniti si sa ne denigrati, astazi nu ar fi trebuit sa ne plangem mortii. Egoismul vostru
v-a dat masura de cat de mici sunteti”.
Nu mai facem niciun alt comentariu, ci va lasam sa cititi si sa vizionati mesajul italiencei catre liderii UE si
ai lumii:
“Multumesc, draga Macron, draga doamna Merkel!
Multumim ca ne-ati abandonat intr-un moment de nevoie!
Multumim ca ne-ati refuzat achizitionarea de la dvs a unor simple masti si a altor elemente pentru combaterea
raspandirii virusului. Le-am fi platit, stiti?
Suntem italieni. Cei murdari, indisciplinati, amuzanti, folclorici, saraci si uneori mafioti.
Dar suntem si cei care v-au construit drumuri, scoli, v-au invatat alfabetul pe care-l folositi, v-au explicat
legile, dreptul, organizarea statului si crearea celui de drept.
Suntem noi, italienii, autorii operelor din muzeele voastre, ai textelor ce le studiati, intentiile ce le folositi.
Cei care, cu un enorm sacrificiu, trebuie sa pastreze si sa gestioneze 70% din patrimoniul cultural si artistic
al lumii, cerandu-va o suma derizorie pentru bilete la muzee, si cateodata nici macar aceea.
Suntem noi, italienii, care v-am oferit arta si cultura pe care se bazeaza civilizatia noastra, dar si a voastra.
Expresia maxima a frumusetii, echilibrul, armonia pentru fiinta umana care nu a fost niciodata atinsa.
Suntem noi, italienii, cei care v-am oferit civilizatia, pe care apoi ati tarat-o, tragand lumea in Evul Mediu, si
odata ridicati si renascuti am oferit din nou lumii civilizatia, arta, geografia, economia, educatia.
Suntem noi, italienii, cei care am creat parmezanul, mozzarela, prosciuto, mortadella, salamul, ravioli,
tortellini, lasagna, inghetata, pizza etc, etc. Cei care am dus in Franta viile si i-au invatat sa faca vin,
grappa, bauturi spirtoase. Cei care in fiecare an lupta impotriva incercarilor voastre de a limita produsele
noastre si de a le copia denumirea, dar si stilul si moda.
Si dvs domnule Trump, si dvs domnule Johnson va multumim inainte de toate pentru ca ne-ati izolat in loc
sa ne ajutati. Va amintesc, domnule Trump, ca daca n-ar fi fost un italian ati fi fost o tara flamanda, iar noi,
in America, sa facem reconsiderarea, si neputand manca cartofi fierti pentru ca nu i-ati fi avut niciodata
fara un temerar italian care a navigat spre necunoscut.
Pentru dumneavoastra, domnule Johnson: imi amintesc ca norocul natiunii dvs se bazeaza pe un steag pe
care l-am concesionat sa fie arborat pe navele voastre pentru a nu fi atacate de pirati. Crucea Sfantului
Gheorghe, acordata de Republica Genova. Fara acesta, ati fi fost maturati de sarazini. V-am invatat sa
navigati, si ati invatat bine.
Tuturor, cand telefonati, ganditi-va la Meucci! Cand va uitati la TV sau ascultati radioul, ganditi-va la Marconi! Cand
folositi energia electrica ca si cum nu ar fi fost maine, ganditi-va ca nu ati fi putut-o face daca nu ar fi existat Fermi.
Noi, italienii, am inventat bancile, universitatile, prospectia, arhitectura, ingineria, calendarul, astrofizica,
muzica.
Au fost italieni ca Giotto, Marco Polo, Leonardo, Michelangelor, Bernini, Tiziano, Rafael, Galileo, Cezar, Octavian,
Vespasian, Aureliu, Dante, si as putea continua ore intregi.
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Dragii mei, cand auziti numele Italia trebuie sa va ridicati in picioare, sa plecati capul si sa fiti constienti ca
originea societatii occidentale este aici. Daca va cerem ajutor ar trebui sa alergati, pentru ca dca tragi omul
in lumea Evului Mediu nu stiu daca o vom face din nou pentru a da nastere civilizatiei.
Daca, in schimb, nu va pasa, atunci complaceti-va cu ceea ce aveti: ramaneti sa admirati tonele de fier
insurubat, iar cand vizitati muzeele, va rog, sariti peste operele italienilor, incheiati-va vizita foarte repede.
Asa, puteti sa mergeti imediat sa vizitati o frumoasa fabrica de masini, poate diesel, dintre cele care nu
polueaza doar la controale. Mergeti sa vizitati ceea ce pentru voi sunt castele, iar pentru noi sunt niste
banale vile de care suntem plini. Sau chiar mergeti in capitala jocurilor de noroc, acelea care imita Venetia,
Florenta, Roma. Mergeti!
Evitati sa veniti sa vizitati cea mai frumoasa tara din lume, de cand ati lovit-o pe la spate. Vom intampina cu
bratele deschise doar pe cei care ne-au ajutat in vremuri de nevoie. Vom deschide orasele noastre, unice in
lume, pentru ei. Vor putea vizita Venetia, Roma, Florenta, Genova, Napoli, Bologna, Pisa, Lucca, Siena,
Torino, Palermo, Agrigento, Milano, Cremona, Mantova, Ferrara, Toscana, Monte Ferrato, Monte Ferrato,
Dolomiti, Sicilia, Sardinia.
Ati distrus biata Grecia cu finantarea voastra. Ati incercat si cu Italia, dar deocamdata nu ati reusit. Acum, poate ca
ati ratat ocazia sa dati lovitura finala, dar in asteptarea egoismului, nu ati calculat ca virusul nu are frontiere, ii va
lovi pe toti, chiar si pe voi.
Daca ne-ati fi ajutat ieri in incercarea de a stopa epidemia, in loc sa ne jigniti si sa ne denigrati, astazi nu ar
fi trebuit sa ne plangem mortii.
Egoismul vostru v-a dat masura de cat de mici sunteti.
Multumesc!
O fata italianca...”
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