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Comunismul ăsta a făcut numai ... 
 

T.D. (Tainicul Dinu) – Se vede că ai o gîndire de bugetar.  
Acum se doreşte altceva în România. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Adică, 
1.- Afirmi că:  Se vede că ai o gîndire de bugetar.  

 Am să intru şi eu în jocul tău şi să te întreb. 
 Cum se vede că am o gîndire de bugetar? 
 Poţi să argumentezi sau faci cum fac toţi cei care intră într-o polemică şi văzînd că nu pot să 
dovedească încep să te eticheteze spunînd cuvintele: comunistule sau securistule sau mai ştiu eu ce, iar alţii 
spun „na, uite cum de m-am pus eu cu urîtul ăsta sau rahiticul ăsta”. 

Modul acesta de a deturna o discuţie te descalifică. 
2.- Mai afirmi că: Acum se doreşte altceva în România.   

 Şi mă rog ce se doreşte acum în România? şi eu ca prostul în tîrg mi-a scăpat, nu m-am prins. 
Eu gîndesc (gîndeam) ca prostul şi îmi doresc (doream) că nu trebuie să se mai fure, că toţi să aibă 

unde muncii, că nu e bine să pleci din ţară unde a înţărcat dracul (mutu) iapa şi să-ţi laşi familia de izbelişte 
pentru că nişte idioţi au adus această ţară în starea aceasta deplorabilă.  

Şi aflu că nu e bine! 
T.D. (Tainicul Dinu) – Nu ai înţeles esenţa - mai pune şi tu osul la treabă doar nu eşti dintre cei care 

ia făcut partidul clasă mîncătoare.     
În rest toate cele bune.  
O.I. (Opincarul Ionică) – Se cunoaşte, se vede că nu ai făcut parte din clasa muncitoare.  
Nu uita, eu am făcut parte din clasa muncitoare, adică am fost muncitor necalificat – am muncit de 

toate, am fost încărcător de lemne în vagoane, am cubat lemne într-un depozit, de fapt am făcut inventarul 
întegului depozit de lemne într-o iarnă, am spart cu pichamărul piatră, am despicat lemne cu un dispozitiv, 
etc. – dar am fost şi muncitor calificat, adică am fost frezor, de fapt ştii, iar aceste munci le-am făcut pînă am 
intrat la facultate timp de aproape 2-3 ani, adică am pus osul la treabă, aşa că eu cam ştiu ce înseamnă a 
munci. 

Dar, mă rog. 
Tot înainte! că tot înainte era mai bine. 
Răsună glas de pionieri.  
T.D. (Tainicul Dinu) – Deci faci parte din clasă mîncătoare. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Nu ştiu de unde le tot scoţi sau cum înţelegi de afirmi că: „Deci faci parte  

din clasă mîncătoare” , dar eu am scris altceva, adică: „ … Nu uita, eu am făcut parte din clasa muncitoare 
... ”, nu că mi-ar fi ruşine că aş face parte şi acum. 

Dar tu, tot îi dai zor cu „Deci faci parte din clasă mîncătoare”, pesemne îţi este foame tare rău, tare 
mult.   

Mai stai la rînd o dată. 
Poate i-se face milă bucătăresei şi îţi mai dă o porţie de mîncare. 
T.D. (Tainicul Dinu) – Muncitorii de pe vremea comunismului nu munceau ca acum.  
Partidul i-a făcut pe toţi mîncători nu muncitori. 
Ştii tu, erau trei cu mapa, unul cu sapa. 
Tu, cred, că nu cunoşti adevărata muncă, nu ai avut unde să vezi.  
Doar te-ai făcut că munceşti şi înainte şi acum. 
Du-te să vezi cum se munceşte la privat sau întreabă pe cei care sînt la muncă în altă ţară care este 

capitalistă de mult. 
Atît, să vezi, că de schimbat nu te mai schimbi. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Ironia soartei.  

 Un comunist combate comunismul, iar un necomunist apără cuceririle şi realizările lui. 
 Acelaşi lucru îl văd şi la televizor. 
 Aşa cum spuneam eu mai demult, ei sau dat de trei ori peste cap şi au scăpat de această pacoste, 
comunismul, pe care tot ei ni l-au băgat obligatoriu pe gît (în cap) şi acum tot ei, tot obligatoriu, vor să ni-l 
scoată, dat în sfîrşit, cîte anomalii se întîmplă în zilele noastre acest fapt pare un mizilic, de care nu se mai 
împiedică nimeni. 
 Dar eu necomunistul de atunci încerc cu puterile mele şi cu cele trăite tot atunci în acele zile „de chin 

şi jale, prăpăd nu alta” după unii, să spun ce am văzut şi trăit. 
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Aşadar, nu muncitorii puturoşi de atunci au construit şi lucrat în el (în comunism), ci nişte 

extraterestri, nu!? 
Aici am în vedere numai o parte, deoarece ar trebui să enumăr pînă mîine şi nu mai termin, adică: 

autocamioane, autoturisme, tractoare, combine, autobuze, locomotive de tot felul, vagoane, vapoare, 
motoare, avioane, elicoptere, calculatoare, maşini unelte, şuruburi cu bile, rulmenţi toate dimensiunile, oţel, 
oţel special, fontă, ciment, apa grea de la Drobeta-Tr. Severin, Centrala nucleară de la Cernavodă, Centralele 
electrice Porţile de Fier I şi II, Centrala de la Bicaz, Transfăgărăşanul, Canalul Dunăre - Marea Neagră, Casa 
Poporului şi aşa mai departe, toate făcute de aceşti puturoşi de muncitori. 
 Plus şantierele de tot felul care a cuprins toată ţara erau făcute tot de aceşti puturoşi de muncitori, nu? 

Dar să nu uităm un mic amănunt toţi munceau şi culmea mai şi mîncau „mîncători dracului”, nu 
puteau şi ei să stea flămînzi sau să fie nehotărîţi precum măgarul lui Buridan.  
 Referitor la faptul că erau trei cu mapa, unul cu sapa nu dovedeşte faptul că nu se muncea, din contră 
dovedeşte că se muncea şi pentru aceştia. 
 Afirmaţia despre mine, că nu ştiu cum se lucra înainte şi nici acum, ţin să-ţi spun că eu am lucrat şi la 
o societate de stat socialistă şi aveam normă şi funcţie de normă eram plătit, ca fapt divers, se lucra în trei 
schimburi, apoi am lucrat şi într-o societate particulară şi ştiu că dacă nu-ţi făceai treaba erai penalizat. 
 Dacă tu ai lucrat în astfel de societăţi, în care te făceai că lucrezi, de vină nu era sistemul, ci 
conducători societăţilor respective. 

Referitor la muncă în alte ţări, curios, dar de ce se căutau şi se mai caută muncitori care au fost 
şcolarizaţi înainte de anul 1989 la noi în ţară, în ţara aia comunistă „de chin şi jale, prăpăd nu alta”. 

Îţi spun tot eu pentru că totul se făcea cu simţ de răspundere, bineînţeles de oameni care aveau 
caracter nu de hahalere (vorba lui Becali, na, că m-am prostit şi eu, citez din vedetele create de aceste 
televiziuni educative de azi), care trăgeau mîţa de coadă. 

Curios, la mulţi cam tot ce-i în această amărîtă de ţară, le cam pute, dar nimic nu-i împiedică să o 
mulgă şi să profite de ea, nu ţi se pare?   

Crezi, cred că tot comunismul este de vină!? 
Dar lasă, că o să vină el, Greuceanu, şi o să-l bage în pămînt pînă la gît şi o să-i taie gîtul. 

 Problema este că sînt cam multe gîturi. 
 Nu crezi? 
 Cu un singur lucru sînt de acord cu tine, într-adevăr, mă rog lui Dumnezeu să nu mă schimb să rămîn 
aşa cum sînt. 
 Adică să-nu-mi ia Dumnezeu mintea, să pot gîndi cu capul meu, nu cu al altora. 
 Să auzim numai de bine. 

T.D. (Tainicul Dinu) – Ai vedea şi tu altfel lumea dacă te-ai schimba numai puţin.  
O.I. (Opincarul Ionică) – Adică să mă dau de trei ori peste cap, nici o şansă, de fapt, aşa crezi tu că 

ar fi o şansă, pentru mine ar fi un mare ghinion, o nenorocire, adică să dau din cap precum păpuşile, 
niciodată   

T.D. (Tainicul Dinu) – Să ştii că în partea ailaltă America, Germania, Italia, Spania etc. chiar şi în 
România la privat (unde se lucrează altfel) nu contează să spui ce studii ai, ci contează să spui ce ştii să faci 
bine. 

Să ai un sfîrşit de săptămînă bogat în realizări. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Rămîn surprins, chiar plăcut surprins, că te deranjezi tu să scrii aşa de 

mult. 
În plus urarea de sfîrşit de săptămînă o faci aşa cum trebuie să o facă orice român adică, „Să ai un 

sfîrşit de săptămînă plăcut”, iar în cazul tău, tu ai pus bogat în realizări, foarte frumos, nu cu „Week-end  

plăcut”, iar unii îţi urează „O zi bună” , care este o traducere mot a mot (adică, cuvînt cu cuvînt) din engleză 
care de fapt se traduce „Bună ziua”. 

Iar eu îţi răspund. 
Mulţumesc frumos, asemenea. 
Referitor la alţi din alte ţări. 
Un text antologic: Emil Cioran despre „experţii în mîrşăvie” din Occident. 
Emil Cioran către Constantin Noica: 
 
„Atitudinea ta părtinitoare faţă de popoarele Occidentului, ale căror defecte nu le distingi prea clar, 

este efectul distanţei: eroare de optică sau nostalgie a inaccesibilului. [...] .  
Faptul că – privitor îndepărtat – ai asupra ei o viziune fantasmagorică e cît se poate de firesc: cum 

însă eu o cunosc îndeaproape, este de datoria mea să risipesc iluziile pe care ţi le-ar putea întreţine. 
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 Nu vreau să spun că o detest în mod absolut – ştii doar că am o slăbiciune pentru monstruos [...] .  
E prea puţin spus că nedreptăţile abundă în această societate; e chiar chintesenţă a nedreptăţii. 
De bunurile pe care le etalează, de opulenţa cu care se împăunează – delicii şi belşug de suprafaţă – 

se bucură doar trîntorii, profitorii, experţii în mîrşăvie, ticăloşii mai mari sau mai mici.  
Sub lustrul aparent se ascunde o lume a dezolării, de ale cărei detalii am să te cruţ.” 

(Istorie şi utopie, Paris 1960 şi Bucureşti 1992, pg 15-16) 
 

Atenţie! La anul apariţiei acestei cărţi la Paris.  
Anul fiind 1960, rezultă că această carte este scrisă cu mult timp în urma editări ei. 
T.D. (Tainicul Dinu) – Era vorba despre tine dacă ştii să faci ceva bine în afară de a copia. 
Dar mergem înainte şi ce-o mai fi! 
O.I. (Opincarul Ionică) – Dar tu acum cu cine mai eşti? 
Eu ştiu de mine, că sînt pe cont propriu. 
T.D. (Tainicul Dinu) – N-am fost cu nimeni.   
Nu asta este esenţa subiectului. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Cum nu ai fost cu nimeni?  
Nu tu era să faci pipi jos de bucurie, cînd ai dat mîna cu Băsescu. 
Nu tu erai aşa te entuziasmat şi parcă pluteai cînd vorbeai cu mine atunci cînd ai dat mîna cu idolul 

tău Băsescu, chiar ai uitat? 
Eu nu am uitat. 
Referitor la esenţa subiectului, tu nu sesizezi, că eu am încercat să sar peste situaţia jenantă în care te-

ai aflat tu atunci cînd mi-ai trimis răspunsul aşa prompt la o problemă. 
Eu mi-am dat seama că tu ai copiat răspunsul de undeva, dar eu am încercat să nu te pun într-o 

situaţie aşa jenantă şi ţi-am trimis imediat răspunsul fără să mai insist să-mi trimiţi modul cum ai gîndit. 
Măi, măi, ce-ţi e şi cu ...  
T.D. (Tainicul Dinu) – Sînt doar simpatizant cu cei care vor să pună lumea la muncă. 
Oricine s-ar bucura dacă în viaţa lui ar da mîna cu un şef de stat.   
O.I. (Opincarul Ionică) – În cazul tău, măi Dinule, se cam nimeresc cele de mai jos. 
Domn' Mitică? ... nu-l cunoşti pe domn' Mitică? 

Al dracului domn' Mitică! 
Domn' Mitică? ... să fie al dracului care minte?  
Al dracu' domn' Mitică! 
Cum nu ştii cine este domn' Mitică?    
Hopa-mitică este o jucărie, reprezentînd de obicei o siluetă, cu partea de jos mai grea decît cea de sus 

şi rotunjită astfel încît atunci cînd este înclinată spre orizontală şi apoi eliberată, forţa gravitaţiei o face să 
revină la poziţia verticală, balansîndu-se în preajma acestei axe pînă la stabilizare, stînd astfel „în picioare” 
tot timpul. 

Există şi o zicală românească populară cu rimă de pe urma jucăriei:  
„Hopa Mitică cade-n fund şi se ridică, nu se sparge, nu se strică”  

Sau suceşti vorba, adică dai tot timpul alt curs sau alt înţeles convorbirii, pentru a-ţi ascunde 
gîndurile, a ocoli adevărul. 

Al dracu' domn' Mitică! 
 
 
 


