
 
Drăguț 

Centenar, 
mișto fasole! 
la Conservă. 
românia la 
Conservă 

  
O panarameza mică și adorabilă a 

zis la o televizie de știri că a fost un 
Centenar drăguț. "Drăguț" este unul 
dintre adjectivele pe care nu le supor-
tă nici eroismul, nici impostura. Iz-
butită cu adevărat mi s-a părut for-
mularea lui Nicolae Iliescu. "S-a lăsat 
cam cu mult festivism de cămin cul-
tural, dar cu mai puțin parastas ca al-
tădată." Așa e, resursa națională de 
jenibil n-a fost epuizată. 

Din ce am văzut la televizor, cele 
mai frumoase festivități au fost la Al-
ba Iulia. Din ce am văzut de la fața lo-
cului, nici Constanța nu s-a făcut de 
râs. Cu tanchete, cu tot ce trebuie. 
Totuși, dacă tot ne place patriotismul, 
nu patrioteala, cred că tanchetele ar fi 
fost mai utile pe câmp, dar nu în De-
cembrie, ci în tot restul anului și în 
tot sudul României, ca să apere siste-
mul de irigații. Ce piersici, ce pepeni, 
ce viţă de vie, ce producție de cereale 
avea Dobrogea! Noi vrem să primim 
migranți, dar n-am putut să-i stăpâ-
nim pe nomazii noștri, care au dis-
trus sistemul de irigații. 

Supermarketurile au omagiat și 
ele Centenarul așa cum s-au price-
put. O magaoaie din asta de haleală 
a dat fasole, în parcare. Nu știu dacă 
gratis sau pe doi lei, dar am aflat un 
alt amănunt interesant. Fasolea era 
din conservele care nu s-au vândut. 
Acesta este respectul multinațio-
nalelor pentru noi și asta reprezintă 
România pentru ele. O conservă. 
Probabil expirată. Dom'le, dacă 
voiați fasole, va spuneam eu unde să 
găsiți un sac de fasole cu etichetă 

germană. Pe sacul cu fasole scrie Io-
hannis.  

Tefelistii - și ei la înălțimea Cente-
narului. Câteva tefeloaze, care mânca-
seră fasole fiartă într-o singură apa, s-
au întors cu spatele la jandarmi. Se cre-
deau la un bal mascat, în Centrul 
Vechi, și își făcuseră fese din obraji. Te-
felistule, fii generos, întoarce și cealaltă 
fesă! Spre seară, pe tefeliști i-a scos Se-
curitatea la un antrenament ușor, în 
Piața Victoriei. Dar n-au venit toți. 
Doar titularii. Nucleul dur. Vreo două 
mii de zurlii. I-au impresionat pe cole-
gii lor, aflați pe postamente la Muzeul 
Antipa, cu lozincile "Corupția ucide!", 
"Ciuma roșie" și alte reclame la sifilis. 
De Centenar sau și de Centenar, micii 
torționari au încercat să transforme 
România într-o închisoare. Tefeliștii, 
mai vioi, fiindcă Secu e cu voi! 

Și USR a sărbătorit, dar cu mode-
rație, pentru că acolo există o proble-
mă. Pe loc eligibil la europarlamentare 
va fi Clotilde Armand. În B.O.B (Biro-
ul Organizației de Bază) îmi imaginez 
că s-a discutat cam așa. "Cloclotilde 
vine din Franța, ăsta e un lucru pozi-
tiv, mai, tovarăși! Și-a însușit dialectica 
macronistă, bravo ei, dar are un de-
fect! E mamă, e o mamă cu patru copii 
acasă. Păi, unde ne trezim aici? O neo-
socialistă de nădejde trebuie să trăias-
că în parteneriat civil cu o lesbiană 
cocoșată, care a descoperit deliciile zo-
ofiliei la senectute, și să aibă, ca aman-
tă, o minoră satanistă, care ține «Ateli-
ere» de tras pe nas". n
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1 Decembrie 1918. Ne-am trezit din somnul cel de moarte 
oameni şi istorie De Centenar
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      $ 0,3677 
Ethereum ETH
 $ 116,85

"Istoria ne cheamă la fapte! Mersul irezistibil al 
civilizațiunii omenești a scos și neamul nostru ro-
mânesc din întunericul robiei la lumina conștiinței 
de sineși. Ne-am trezit din somnul de moarte și 
vrem să trăim alături de celelalte națiuni ale lumii, 
liberi și independeți". Acesta este un fragment din 
"Convocarea" Adunării Naționale din Alba Iulia, 
lansată de Marele Sfat al Națiunii Române din 
Transilvania și Ungaria, pentru votarea Unirii cu 
România. În dimineața zilei de 1 Decembrie 1918, 
zi în care "s-a hotârât soarta neamului românesc 
pe vecie", pe "Câmpul lui Horea" din Cetatea Alba 
Iulia - locul martirajului capilor răscoalei țărănimii 
iobage din 1784 - peste 100.000 de români s-au 

strâns laolaltă pentru a fi vrednici de cauza mare și 
sfântă. Istorica adunare a avut loc într-o zi de du-
minică, destul de friguroasă, cu pământ acoperit 
de zăpadă și cer brăzdat de nori. Încă de vineri, va-
luri de români din toate colțurile Ardealului, Mara-
mureșului și Crișanei, inclusiv locuitori ai satelor de 
dincolo de Tisa, au luat cu asalt Cetatea. Marea 
Adunarea, găzduită de Cazinoul militar, sală îm-
podobită cu brad și drapele naționale, a început la 
orele 10.00, în prealabil fiind ținute slujbe la cele 
două biserici din oraș, cea ortodoxă răsăriteană și 
cea greco-catolică. Nu au lipsit de la Adunare epi-
scopii români din Transilvania și Ungaria, proto-
popii în funcțiune ai celor două confesiuni româ-

nești, reprezentanții fiecărui consistor și capitlu, 
exmișii societăților culturale, exmisele Reuniuni-
lor femeiești, reprezentanții școlilor, gimnaziilor, 
liceelor, institutelor teologice ori pedagogice, reu-
niunilor învățătoricești, reprezentanții Gărzii 
Naționale, reuniunilor de meseriași, ai muncitori-
mii, tinerimii universitare, ai cercurilor electorale. 
În total, 1.228 de delegați oficiali, plus mulți 
invitați. Sala Unirii era pur și simplu ticsită. După 
discursurile lui Ștefan Cicio Pop, Pop de Băsești și 
Vasile Goldiș, s-a dat citire "Proiectului de rezo-
luțiune" ("Actul Unirii"), document votat în una-
nimitate. Au urmat inimoase și memorabile dis-
cursuri ținute de Iuliu Maniu, Iosif Jumanca, Vai-

da-Voevod, Demetriu Radu și Ioan Ignatie Papp. 
Apoi, "Actul Unirii" a fost citit mulțimii de afară 
de către episcopul Iuliu Hossu, hotărârea fiind pre-
lung aclamată. Poporul transilvănean, unit cu Pa-
tria Mumă, a scandat "Trăiască România Mare!", un 
laitmotiv devenit faimos în următoarele decenii. Se 
spune că, multă vreme, lumea s-a salutat pe stradă 
folosind exact aceste trei cuvinte: Trăiască România 
Mare! n

Material realizat în cadrul "București-
Centenar" - Program Cultural derulat de Primă-

ria Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

A fost exact cum mă așteptam. Nu a ieșit cu ni-
mic din tiparul anilor precedenți. Același spectacol 
bătrânicios, fără pic de culoare. Niște oameni s-au 
adunat pe margine, de la care teviziunile se zbăteau 
să smulgă că se bucură. Niște politicieni țepeni, la 
tribună, care nu-și vorbeau unul cu altul decât dacă 
erau din aceeași tabără. Aceeași armată cu tehnică 
preponderent veche de 40 de ani, dar cu promisiuni 
de împrospătare. Și promisiunile au fost aceleași ca 
în anul trecut și în alții. Dacă s-ar fi simțit și Unirea, 
sărbătoarea ar fi fost cu siguranță alta, dar tocmai 
Unirea a chiulit. pagina 5

Și va continua atâta timp cât autoritățile ucrai-
nene ”vor rămâne la putere”, i-a explicat liderul 
de la Kremlin omologului său Donald Trump la 
summit-ul G20.


