SCRISOARE DESCHISA
adresata comedianului francez Jamel Debbouze
Domnule Debbouze,
Sunt un cetatean roman obisnuit, normal, cu o fizionomie si o aparenta comune
multor milioane de concetateni.
Va rog sa va uitati mai intai in oglinda si apoi la fotografia mea atasata. Apoi as
dori sa proiectati aceasta fotografie in fata spectatorilor prezenti la una din emisiunile
publice la care participati si sa cereti celor prezenti sa voteze alegand intre noi doi pe cel a
carui alura este mai apropiata de cea a unui cersetor sau de oricaree alta tipologie de
persoana etichetata de Dvs. in mod curent cu diverse atribute magulitoare atunci cand va
referiti la cetatenii romani aflati in Franta. Cred ca o sa aveti o mare surpriza cand o sa va
treziti votat in unanimitate de catre public, fiind apoi obligat conform scenariului conceput
chiar de Dvs. sa jucati rolul capitanului faimoasei echipe de fotbal a Hexagonului avand
sarcina ca, cersind mila coechipierilor, sa-i convinga pe acestia sa-i paseze cat mai multe
baloane. Astfel o sa puteti adunati gratuit minge dupa minge pentru a le oferi apoi cadou
sarmanilor copii din Romania. Eu sunt convins insa de faptul ca, datorita calitatilor Dvs.
native, o sa puteti obtine prin cersit de la colegii de echipa mai multe mingi decat ar putea
fi in stare sa adune intreaga colectivitate a romanilor emigrati in Franta, iar din acel
moment va ramane la latitudinea Dvs. sa stabiliti ce destinatie o sa dati rezultatului
obtinut prin cersit, respectiv daca dati mingile copiilor din Maroc, din Republica
Centrafricana sau – de ce nu – copiilor din Romania. Va fi un gest frumos din partea Dvs.
aceasta generozitate filantropica demna de o cauza mai buna urmand in mod sigur sa fie
imortalizata prin fotografii ce vor fi publicate instantaneu pe blogul Dvs. personal.
In consecinta, persoana cea mai indreptatita sa primeasca banderola de capitan a
echipei de fotbal a Cocosului Galic in baza calitatilor profesionale si a experientei astfel
incat prin tehnici si metode specifice cersitului sa-si poata convinge colegii sa-i paseze mingi
pe care sa si le insuseasca nu este in nici un caz un roman, ci sunteti chiar Dvs. !
Iar aceasta experienta o puteti repeta de milioane de ori, adica de fiecare data
cand o sa acceptati o asemenea confruntare cu oricare dintre cetatenii nostri detinator de
cetatenie si nationalitate romana.
Evitand in mod deliberat sa utilizez Internetul, am decis sa incerc sa va definesc
profilul plecand numai de la clipul cu prestatia Dvs. in studioul radio unde v-ati lansat un
DVD si care au prezentate pe posturile TV din Romania. Cred ca sunteti de origine
Maghrebiana, varsta +40, cred ca sunteti prima generatie de copii nascuti in Franta a

familiei Dvs. ce banuiesc ca a parasit Nordul Africii pentru Europa dupa terminarea Celui
de al II-lea Razboi Mondial.
Fara a fi tratat ca un emigrant dintr-o tara saraca, noua Dvs. tara v-a adoptat si
oferit conditii identice cu cele ale cetatenilor de origine franceza pura, inclusiv liber acces la
educatie gratuita fara discriminare. Beneficiind din plin de simpatia poporului francez
pentru imigrantii provenind din fostele colonii, v-ati construit o cariera de succes, nimeni
nepermitandu-si sa rada in public de originea Dvs. Se pare ca nu ati inteles nimic din
aceasta lectie de umanism, fraternitate si egalitate care v-a fost predata de poporul
francez atunci cand va permiteti sa discriminati sa sa ridiculizati in public cetatenii
Romaniei, Stat Membru al Uniunii Europene!
Cum v-ati simti daca ati afla ca noi, cetatenii Romaniei, utilizam practici
discriminatorii fata de cele cateva mii de imigranti maghrebieni care au ales sa traiasca in
tara noastra in cautarea unei vieti mai bune, in acord cu comportamentul si practicile Dvs.
atunci cand ne insultati concetatenii aflati in Franta si prin acestia, intreg poporul roman?!?
Romanii sunt un popor cu credinta in Dumnezeu, ce respecta libertatea religioasa a
fiecarui cetatean si care nu accepta nici un fel de discriminare practicata asupra cetatenilor
straini care au decis sa traiasca in Romania, independent de origine, nationalitate, religie,
sex, deoarece stim ca toti acestia nu si-au parasit caminele natale din spirit de aventura
sau voluntar, de bunavoie, ci pentru a incerca sa asigure conditii superioare de viata
familiilor lor, inclizand aici educatia copiilor.
O ultima chestiune pentru Dvs., domnule Jamel Debbouze, mai bine zis o intrebare:

Care este legea, doctrina sau principiul de drept european, francez sau
marocan care va permite sa luati in bataie de joc, sa ignorati si sa va jucati cu
sentimentele si cu imaginea internationala a unui popor cu peste 20 milioane de
locuitori, membru cu drepturi depline al Comunitatii Europene, cu o istorie si tradiii
milenare si care a dat umanitatii genii universale de talia lui Brancusi, Coanda,
Enescu, Babes si Paulescu?
In asteptarea scuzelor Dvs. adresate intregului popor roman,
Cu salutari distinse,
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