
Fănuș Neagu s-a născut pe 5 apri-
lie dând semnal că ambițioșii fără 
talent ar trebui să se facă uitați ca ul-
tima iscălitura a viscolului. De șapte 
ani îmi e dor de cel care a plecat cu 
o Dunăre mai sus. Vă prezint o po-
vestioară din “Jurnal cu fața ascun-
să” (1). Anticomunism la timp. Des-
pre asta vorbim aici, despre antico-
munism făcut la timp.

Într-o zi, Gutză Băieșu ne invită 
pe mine și pe Octavian Cotescu în 
satul lui din județul Buzău. Am fă-
cut un popas (haltă de ajustare ) la 
I.A.S. Pietroasele, unde am gustat 
niște pastramă, stropită cu o tămâ-
ioasă veche, am luat la cunoștință 
povestea că în fiecare an, toamna, se 
îneacă în bazinele cu vin nou unu-
doi-trei zilieri și, sub seară, am câr-
mit-o dincolo de Buzău, spre Băiești-
satul de la care prietenul meu îm-
prumutase pseudonimul întrucât de 
fapt și de drept el se numea Ion Mi-
halache, dar pas de semnează cu 
numele ăsta pe vremea când Bule-
vardul 1 Mai din București nu visa 
să ajungă vreodată să poarte nume 
de fruntaș țărănist ucis la Râmnicu-
Sărat. Sosim pe întuneric și mama 
lui Gutză Băieșu ne spune că nea 
Ion Mihalache senior se găsește la 
bufetul din centru, însoțit de câinii 
săi. (...)

La bufet, mulțime de norod spriji-
nită-n țoiuri și cincizecuri. Mirosea a 
tutun fiert în miere, a vrajbă, a piei de 
câine ud și destul de pătrunzător a 
țuică de prună. Când ne vede, Ion Mi-
halache senior intonează “Treceți ba-
talioane române Carpații”, comandă 
un rând pentru toată lumea și strigă 
să trăiască partidul comunist român 
în frunte cu toți conducătorii săi. Bem, 
se repetă comanda și nea Ion  dă din 
nou drumul unui val de lozinci țintind 
spre birunința socialismului.

În drum spre casă, Gutză îl ia la 
rost: “Ce te-a apucat, bre, să torni 
toate tâmpeniile alea cu socialismul 
și iubiții conducători!?”

- Păi, pentru voi am făcut-o, să vă 
meargă bine.

- Nu ne trebuie, da-i în mă-sa.
Nea Ion rămâne mut pentru câte-

va clipe, apoi urlă spre șofer:
- Înapoi la cârciumă.
Luând câinii de ceafă, bătrânul 

pătrunde spre tejghea, bate-n buza 
tejghelii cu bățul de alun de care nu 
se despărțea, cerând liniște și rostește 
clar:

- Mă, rămâne cum am zis totdeu-
na, îi bag în dumnezeii mă-sii, cu co-
munismul lor cu tot, băieții n-au ne-
voie nici cât noi de porcăriile astea. 
Inc-un rând la populație.

A două zi a fost arestat. În lipsa 
noastră apăruseră în cârciumă doi 
activiști de la raion și nimeni n-a 
avut timp să-l anunțe pe nea Ion că 
locul devenise primejdios. n
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Iar taxe Peste taxe...

1€ 4.6598 lei
1$ 3.7909 lei
1chf 3.9589 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.862 
Ripple XRP
      $ 0,4984 
Ethereum ETH
 $ 374,88

antIcomunIsm 
făcut la timP sRI aRE 

„ChEiŢA” 
lui GhiŢă! 

Judecătorii, în stand-By... 
dau doar amânări

Nu îmi ies din minte spusele lui Iohannis, care 
toacă precum o moară stricată despre România 
lui modernă, prosperă, care face și drege. Despre 
statul de drept, despre Justiția independentă, des-
pre respectarea drepturilor omului și alte minciu-
ni. Ai citit bine, Klaus Iohannis, minciuni! Toate 
sunt minciuni cu care te împăunezi când ajungi la 
Bruxelles, la Washington sau pe unde mai faci pa-
radă de românii tăi. Doar ai tăi, nu și restul. Ro-
mânia adevărată, exact aia de care nu-ți place să 
deschizi gura, a scos nasul de sub protocoalele în-
cheiate de SRI cu toate formele de viață din Justiție 
și-ți râde în față. 
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După ce i-a lăsat pe pensionari cu buza um-
flată, Guvernul Dăncilă i-a lăsat cu buzunarele 
goale și pe dascăli, militari și polițiști. În schimb, 
parlamentarii au deja cu banii pe carduri.
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