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Motto
Să nu ne mai temem

de viaţa dapoi,
savem grija

demonilor din noi!
 

(Infernul din noi, 
vol. Începutul Cercului)
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1

Sistemic vorbind, dorinţele care 
de păşesc acţiunile (căile şi mijloacele) 
con duc la nerealizări şi, drept urmare, 
la frustrări, chiar dacă există resurse. 
Vezi neabsorbţia fondurilor europene!

2

Melancolie, regrete pentru ceva ce 
a mers bine cândva şi nu mai merge. 
Noi nu putem fi melancolici pentru că, 
la noi, bine na mers niciodată.

3

Frustrare, părere de rău pentru ce
va ce am fi sperat să fie, dar na fost. 
Frus traţi suntem pentru că speranţe 
am avut mereu.



8 

4

BUCURIE PESIMISTĂ

Copiii
sunt bine, 
pentru ei,
în străinătate,
la casele lor;
nepoţii,
la fel, amintirilemi
mai sunt de ajutor;
foştii
elevi sau studenţi
nu mai încap pe ecrane,
de cunoscuţi şi deştepţi;
colegii,
de şcoli şi serviciu,
la fel ca mine, şi ei,
devenim tot mai mici!
Pentru binele tuturor,
sunt bucuros,
mai puţin pentru mine,
din păcate, 
sunt şi sănătos!...
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5

TRISTEŢE OPTIMISTĂ

Oaselemi trosnesc,
urechilemi ţiuie
şi, uneori, pocnesc,
picioarele au cărări diferite
şi nu mai vor să masculte,
gândurile,
mereu în trecut,
care, deşi plin,
este amestecat şi confuz,
prezent, fără rost,
viitor, fărorizont,
trup bolnav
şi suflet mort,
din fericire,
încă mai pot!...
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6

Leneveam în pat, în acea stare când 
nici somn nu mai ai, dar nici voinţa de a 
te ridica nu era suficient de puternică, 
întro duminică dimineaţa. Afară se au
zea un zgomot, uneori înfricoşător, al 
vântului care lovea în tot ce întâlnea în 
cale. Deodată, se auzi ceva cu mult mai 
grav, ce ma rupt din starea de indecizie 
şi ma trimis direct pe balcon. Un copac 
uriaş căzuse, răpus de vântul puternic. 
Din păcate, în cădere, atinsese şi un 
colţ al acoperişului bucătăriei de vară, 
producând nişte daune minore. Noroc 
cu un pom, mult mai mic, dar vânjos, 
în care sa proptit namila doborâtă, 
pro tejând atât casa mea, cât şi pe a 
vecinului.

După câteva ore au venit o puzderie 
de muncitori de la „spaţiile verzi”, care 
în debarasare au produs mai mul
te stricăciuni decât cele iniţiale. În
tâmplarea a scos la iveală un fapt de
o sebit de periculos: cei mai mulţi din
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tre copacii marilor oraşe sunt din cea 
mai joasă speţă arboricolă, cărora le 
pu    trezesc prematur rădăcinile şi inte
ri orul trunchiului, devenind, astfel, de
osebit de fragili, iar crengile sunt atât 
de puţin rezistente că se pot rupe la o 
zăpadă mai mare.

Cum mai erau o serie de astfel de 
pericole prin jurul curţii, nam mai stat 
pe gânduri şi mam dus la primărie să 
declanşez o procedură, în sensul tun
derii acestora, că de tăiat nici nu putea 
fi vorba, în această epocă a „tero riş
tilor” de mediu, care privesc cu mai 
multă îngăduinţă moartea unui om, 
în chiderea unei firme decât tăierea 
unui pom. O circumstanţă pozitivă 
era şi faptul că eram bun prieten cu 
un viceprimar, întâmplător, tocmai cel 
care răspundea de această problemă. 

La o cafea cu dânsul, acesta mia 
explicat că „toaletarea”, că aşa se chea
mă operaţiunea care ar fi trebuit să se 
desfăşoare, am aflat cu acea ocazie, 
poate dura cam un an, în cazul fericit 
că se va aproba. Mam întors acasă 
cam dezumflat, dar măcar începusem 
ope raţiunea!
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Peste vreo două săptămâni, constat, 
cu bucurie, dar şi cu surprindere, că 
toată împrejurimea fusese toaletată!... 
Un vecin, care avea un magazin de vi
nuri, aflat în acelaşi pericol ca şi mine, 
avusese o idee mai practică, dând câ
teva vedre de vin unde trebuia. Nici nu 
am îndrăznit săi mai spun de ini ţiativa 
mea, că ar fi râs de mine!

A trecut timpul, au mai crescut alţi 
copaci, sau plantat unii noi, tot de 
proa stă calitate, şi se tot produc in ci
dente la furtuni sau viscole. 

A venit recent, însă, o ce rească 
minune, care a făcut o mare parte din 
munca celor de la spaţii verzi. O ploaie 
cu gheaţă, un fenomen meteorologic 
destul de rar, când, dintrun joc de 
tem peraturi, apa îngheaţă instantaneu 
pe tot ce pică, inclusiv pe pomi. După 
repetarea fenomenului de trei ori, se 
ajunsese ca stratul de gheaţă să ajungă 
cam la un centimetru, îngreunând sem
nificativ ramurile, dintre care multe 
sau rupt, scurtând mult circuitul bi
rocratic al unui fapt ce trebuia făcut 
preventiv.
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7

POMI DE GHEAŢĂ

Pomi de gheaţă, 
pomi de gheaţă,
ce privirea neo răsfaţă,
frumuseţeai doar la faţă!

Pe suportul vostru ludic,
apa sfântă, generoasă,
după o noapte geroasă,
a devenit periculoasă.

Strălucirea de poveste,
veste bună nu prea este,
ruptura de se produce,
moarte, cu ea, poate aduce.

Străfundul nostrui de apă,
iar văzduhul tot adapă,
sufletul nii tot de gheaţă,
dăne, Doamne, o povaţă!
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8

Diferenţa dintre materia moartă şi 
materia vie este durerea şi inteligența.

9

APARE VIAŢA!...

Natura moartă nu este un trup,
ci părţi cu energie şi mişcare,
ce se ciocnesc şi se tot rup
pentru că... materia nu doare!

O altă divină întâmplare,
în apă, căldură şi chimicale,
particulen continuă schimbare
seadună la un loc şi viaţa apare! 

Şi particulele noi de viaţă
se nasc, cresc şi apoi dispar,
dar altele noi apar în faţă,
nelăsând totul în zadar!...
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Viaţa, ceva ce na mai fost,
părți cu durere şi simțire,
ciocnirile, venite fără rost,
nu le mai stau acum în fire.

              Universul ciclic
 

10

APARE INTELIGENŢA!...

Materia inteligenţă nu avea,
nici viaţa, ce fusese pânăatunci,
ea însemna... ce oare însemna?
Ce faci când nu te mai descurci!

Forme de viaţă multe şi fiinţe
au apărut şi încă vor apărea,
acestea, cu ale lor putinţe,
puteavor trăi, nu vor dispărea?

Unele se vor selecta, de acum,
dând speciei o consistenţă,
şiau dezvoltat, ele ştiu cum,
ideea şi dorinţa de inteligenţă.
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Deja memorarea şi repetarea 
unor fapte bune întâmplate,
corelarea lor cu toate celelalte
însemnatau lucruri învăţate.

Toate puse cap la cap
au crescut, sau adunat
şi au condus la selecţia
care să protejeze specia.

Acum, tot ce este viu,
întrun mare pustiu, 
ca să rămânăn viaţă,
simte, reţine şi învaţă.

Diferenţa esenţială, 
a lumii vii de cea materială,
nu ţine de consistenţă,
ci vine din... inteligenţă!

            Universul ciclic

11

Simpozion pe tema transportului 
in teligent. La ora deschiderii, doar câţi
va participanţi sosiseră; erau cei care 
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foloseau transportul public, ceilalţi, fo
lo sind automobilul propriu, au venit 
cu diferite rate de întârziere.

12

Deşteptul depăşeşte anumite mo
mente dificile din viaţă făcând pe pros
tul, prostului nici măcar asta nui iese!

13

Prin apropiere, materia se atra ge, 
totdeauna (legea atracţiei uni ver sale), 
inteligenţa uneori se atra ge, alteori se 
respinge (legile electro magnetismului), 
de aceea socializarea nu înseamnă, ne
apărat, putere.

14

Unire, unire, unire!... Este cuvântul 
momentului, dar nu numai cuvântul, ci 
şi ceea ce ar trebui să fie în străfundurile 
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acestui cuvânt. Ceea ne ce dorim de la 
oameni se întâmplă la mai multe cate
gorii în natură, doar că forţele care le 
fac să se atragă nu sunt totdeauna de 
aceeaşi provenienţă. 

Cea mai generală formă de atracţie 
este cea descrisă de Legea atracției 
uni  versale a lui Isaac Newton, conform 
căreia orice două corpuri care au masă 
se atrag, marele savant stabilind exact 
şi formula de calcul a forţei respective. 
Nu se simte la nivelul oamenilor, dar 
la marile vapoare aceasta se ia în 
con   sideraţie pentru a se evita posi bi
lele coliziuni, ca să nu mai vorbim de 
corpurile cereşti care evoluează pe or
bitele lor tocmai datorită acestor forţe.

Pe măsură ce mergem spre anu mite 
specificităţi (de exemplu, corpurile 
polarizate întrun fel, cum ar fi cele 
elec trizate sau magnetizate), există 
forţe care nu mai au mereu acelaşi 
sens, de atracţie, ca în cazul de mai sus, 
ci pot fi de atracţie sau de respingere, 
du pă polaritatea electrică. Pentru cele 
în cărcate electric, Legea lui Coulomb 
stabileşte că acestea se atrag, dacă au 
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polarităţi diferite, respectiv se resping, 
dacă au aceeaşi polaritate, des co pe
ritorul acestor forţe stabilind şi for
mula de calcul a mărimii acestora.

În mod similar, fizicianul francez 
Ampère a stabilit că există forţe de 
a tracţie sau de respingere între mag
neţi, dacă aceştia sunt polarizaţi cu 
sen suri diferite, respectiv de acelaşi 
sens.

Deci iată că natura ne arată exis
tența unor cazuri când unirea se face 
prin asemănare (vezi corpurile care au 
masă), dar că şi deosebirea este ade
sea un factor de unificare, în cazul elec
trizării sau magnetizării acestora. 

Conform uneia dintre cele mai largi 
şi moderne definiţii a naturii, aceasta 
este formată din substanţă (masă) 
şi câmp (electric sau magnetic), cele 
două tipuri de entităţi comportându
se diferit, după cum am văzut mai sus, 
în privinţa unirii sau dispersării ele
mentelor componente.

Cum este cu unirea oamenilor?
Ce este, primordial, omul – substanță 

sau câmp?
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Conform unor cunoştinţe comune 
de medicină hardul este masă, dar soft
ul este câmp, creierul şi tot sistemul 
nervos funcţionând pe principii elec
tromagnetice. 

Deci apropierea îi uneşte pe toţi 
oamenii, dar spiritul lor îi poate uni, 
însă îi poate şi dispersa, după cum 
a cesta rezonează sau nu cu al celorlalţi. 
Acesta este şi motivul pentru care, de 
multe ori, comuniunea ideilor este mai 
importantă decât apropierea fizică. 

Primele forme de polarizare a oa
menilor au venit din religie şi filo zo
fie, care îi categorisea în buni şi răi, 
de unde au apărut şi întâmplările de 
atragere sau respingere a acestora, 
respectiv unirea sau dispersarea lor.

Cu timpul, convieţuirea a condus 
la apariţia limbilor, iar cumularea în
tâmplărilor trăite şi cernute de timp 
a dat naştere formelor incipiente de 
cultură. 

Limba şi cultura reprezintă, astfel, 
cele mai importante componente în 
uni ficarea unui popor, care, alături de 
cea care vine din apropierea fizică, con
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duc la consolidarea acestuia pe termen 
lung.

În cazul poporului român, prin ur
mările evenimentelor din 1989, com
ponenta de apropiere a avut pu ter
nic de suferit, prin răspândirea fără 
precedent a conaţionalilor noştri pe 
toate meleagurile, tocmai de aceea tre
buie intensificate acţiunile culturale şi 
de menţinere vie a limbii române peste 
tot pe unde au ajuns aceştia. 

Forurile guvernamentale şi reli gi
oase trebuie să facă eforturi deosebite 
în acest sens, până în prezent, biserica 
părând a fi mai activă.

Exemplele altor popoare (evrei, 
ar meni, irlandezi, polonezi etc.) arată 
că se poate menţine viu spiritul unui 
popor şi în condiţii de răspândire în 
teritorii îndepărtate.

O atenţionare, valabilă pentru 
toţi, nu numai pentru români, este 
scă       derea polarităţii, ca factor de uni
ficare, binomul bine–rău fiind tot 
mai mult înlocuit de o fuzzyficare, ve
nită din logica cu acelaşi nume, prin 
care sentimentele sunt înlocuite de 
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socializare, iar cultura de informati
zare, prin transferarea, din comoditate, 
a cât mai multor funcțiuni ale creierului 
u man spre calculator.

Antidotul este acelaşi, intensi fi ca
rea acţiunilor culturale fizic reale, nu 
virtuale, online.

15

Mărturisesc că am scris acest ar
ticol în timpul procesiunii de sfin
ţire a Catedralei Naţionale, având pe 
fundal comentariile, în general po
zitive, ale diverşilor participanţi sau 
comentatori, aşa că anumite aspecte 
care pot fi interpretate ca probiserică 
pot fi înţelese. Un asemenea eveniment, 
de o atât de mare semnificaţie, merită 
lăudat, iar Preafericitul Daniel poate 
candida cu şanse de succes la titlul de 
Omul Centenarului.

Sistemic vorbind, unirea în spirit 
a tuturor românilor este o dorință 
permanentă, iar construcţia acestui 
sim bol bisericesc a fost, timp de peste 
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o sută de ani, o parte a acesteia. Prin 
adăugarea mai multor elemente de 
acţiune, culturală sau politică, do
rinţa sa transformat în voință, dar 
nu a devenit realitate decât astăzi, 
când, pe baza unei percepţii corecte a 
oportunităţii, sau putut îndeplini con
diţiile legate de asigurarea resur selor, 
fără de care totul ar fi continuat să 
rămână la nivelul iniţial. 

Metaforic, ca să fim în ton cu vre
murile la capitolul dorinţelor, în pre
zent, opinia publică este dominată de 
stadiul de realizare a autostrăzilor, 
un alt mijloc în strategia de unire a 
ro mânilor, putem spune că: biserica, 
aproape, şia terminat programul său 
de „autostrăzi”.

Alte mijloace mai sunt: căile fe
rate, aeroporturile, construcţia de lo
cuinţe, de şcoli, de spitale etc., toate 
disponibile la nişte preţuri accesibile 
pentru nivelul salariului mediu pe 
economie. Abia atunci vom putea spu
ne că românii au toate condiţiile so
cioadministrative necesare pentru a 
fi uniţi şi nu vor mai da buzna peste 
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locuitorii altor state care au fost ca
pabile săşi rezolve aceste probleme cu 
mult timp înaintea noastră.

De ce biserica şia atins țintele, iar 
guvernul, sub toate variantele din ul
timii aproape treizeci de ani, nu?

În primul rând pentru că biserica 
foloseşte doar partea frumoasă, po
zi tivă, a omului, iar guvernul pe cea
laltă. Este adevărat că, pe principiul 
speranţei obţinerii de voturi şi iertării 
păcatelor, politicienii, de toate culorile 
şi rangurile, au sprijinit construcţia de 
biserici, inclusiv Catedrala Mântuirii 
Neamului, ceea ce a uşurat atingerea 
ţintelor bisericeşti. 

Fără a utiliza cele mai educate 
minţi ale naţiei române, aş putea 
spu   ne, din contră, sub auspiciile po
li  ticii sau adunat majoritatea celor 
care nu se sfiesc să se laude cu faptul 
că nu prea lea plăcut şcoala, iar re
zultatele politicienilor au fost pe mă
sură. Astfel, nici nui de mirare că au 
căzut în capcanele interne ale afa
ceriştilor viciaţi, ducând ţara pe di
recţii periculoase pe termen mediu şi 
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lung, prin jefuirea resurselor, sau ex
terne, prin subordonarea intereselor 
na ţionale în favoarea altor state. În 
aceste condiţii, investiţiile au scăzut 
continuu, iar autostrăzile, căile ferate, 
şcolile, spitalele etc. necesită fonduri 
uriaşe.

Varianta utilizării fondurilor eu 
ro     pene în construcţia acestora se 
do ve deşte a fi neviabilă din cau za 
exa cer bării luptei politice, tot o ca
rac teristică a unor oameni cu o edu
caţie precară, conform căreia, fiecare 
partid din opoziţie şia făcut un scop 
în sine din împiedicarea celor de la 
putere în cheltuirea banilor europeni, 
unde cuvântul „corupţie” provoacă fi
ori românilor, dar nu şi grecilor, spa
niolilor, portughezilor etc., care abia 
aşteaptă să le fie redistribuite fon
durile neconsumate de fraierii Uniunii 
Europene, printre care se află şi ro
mânii. 

Lipsa de performanţă a politi cie
nilor în domeniile profesionale din 
care aceştia provin face ca ei săşi lege 
interesele pe termen lung doar de 
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politică, subordonând toate deciziile 
perpetuării lor în poziţiile respective şi 
nu atingerii unor rezultate economice 
sau sociale pe care, de altfel, le pro mit 
cu multă largheţe în perioada cam
paniilor electorale dinaintea ale ge rilor. 
Faptul că reuşesc să mintă re petat şi nu 
sunt sancţionaţi prin vot spune multe 
şi despre calitatea umană a celor care 
votează. Vorba aceea, „la aşa popor, aşa 
conducători!”.

Din punctul de vedere al instituţi
ilor statului implicate în administrarea 
şi realizarea programului de autostrăzi 
şi nu numai, situaţia fiind aceeaşi şi la 
căi ferate, spitale, şcoli, reţele de apă, 
canalizare, gaze etc., nimic nui poate 
convinge pe conducătorii acestora să 
grăbească finalizarea programelor de 
investiţii, indiferent de provenienţa 
fon  durilor respective, trăgând real
men te de timp, ipostaza de „găină în 
gră mada” banilor altora fiindule foarte 
plăcută, de unde şi motivaţia pre lungirii 
acesteia cât de mult cu putinţă.

La capitolul căi ferate se mai poate 
adăuga şi un conflict de interese major. 
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Mulţi dintre decidenţii politici, având 
afaceri în domeniul transportului auto, 
nu sunt deloc interesaţi în grăbirea 
mo dernizării variantei feroviare, care 
la nivelul Uniunii Europene tinde să 
devină, din motive de protecţia me
diului, una dintre priorităţile viitorului.

Apropo de „unire”, şi luna ianuarie 
este una în care noţiunea unificatoare 
de naţie este la ea acasă, iar formele 
de manifestare a adeziunii sunt foarte 
diverse. Am aflat, recent, de una dintre 
acestea, extraordinară, pornită încă din 
anii ’50, premergători revoluţionarului 
an 1956, de către studenţii din cea mai 
îndepărtată diagonală faţă de Iaşi, locul 
de suflet al Unirii din 24 ianuarie, şi 
anume din Timişoara. An de an, aceştia 
se adunau în seara zilei de 23 ianuarie, 
petreceau până la orele 24.00, apoi de
filau pe străzile frumosului lor oraş, 
prinzândui dimineaţa marii sărbători 
în plină bucurie aniversară. 

Colega mea de cenaclu „Literar 
ing”, Marilena Caraghiaur, al cărui 
soţ, Radu Theodor Croitorescu, a fost 
par  ticipant direct, mia povestit cum 



     Nicolae Vasile

28 

tradiţia foştilor studenţi timişoreni sa 
continuat ulterior şi la Bucureşti, de 
că tre absolvenţii pe care destinul ia 
condus să îşi continue viaţa în capitală, 
şi astfel am reuşit anul trecut să particip 
la acţiunea acestora care sa desfăşurat 
începând la Cantina Universităţii Teh
nice de Construcţii din Bucureşti şi 
continuând cu plimbarea pe străzi, 
îm preună cu oameni în toată puterea 
cuvântului, unii ajunşi la pensionare, 
foşti sau actuali miniştri, oameni de 
ştiinţă şi cultură, reprezentanţi ai me
diului de afaceri etc., care continuă, de 
zeci de ani, să simtă şi să trăiască ideea 
de „unire” la fel cum o făceau cu zeci de 
ani în urmă, ca studenţi, la Timişoara.

Din datele pe care le am, asociaţia 
acestor români de excepţie, denumită 
Clubul Politehnic Timişoara–Bucureşti, 
numără peste 370 de membri, iar 
prin tre aceştia se află, ori sau aflat, 
pen tru că unii au decedat între timp, 
academicienii Mircea Maliţa, Gleb 
Drăgan, Marius Sabin Peculea, Anton 
Anton – profesor universitar, fost mi
nistru al educaţiei şi cercetării, actual 
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ministru al energiei, Adrian Câmpu
rean – fost secretar de stat la Ministerul 
Cer   cetării, profesorii universitari Con
stantin Bălă, Ovidiu Centea, Traian 
Demian, Miron Laurenţiu Goia, Viorel 
Micloşi, Constantin Nemoianu, Petru 
Ghenghea, fostul dirijor al Orchestrei 
Simfonice a Inginerilor, cercetătorii şi 
proiectanţii Mircea Cârdu, Filip Cârlea, 
Victor Megheşan, Alexandru Pacioga, 
Ioan Piţurescu, Ioan Străinescu, Victor 
Toma, realizatorul primului calculator 
din ţările socialiste, scriitorul Lucian 
Gruia etc. Actualul preşedinte al 
Clubului este Vasile Iacob, pe care îl 
felicit că reuşeşte să ţină vie această 
frumoasă tradiţie.

Nui aşa că tot Banatui fruncea?!...
 

16

Este rău că puterea şi opoziţia se 
luptă „pe viaţă şi pe moarte”? Nu, dacă 
folosesc mijloace legale! Mult mai rău 
ar fi dacă sar înţelege, pentru că ar 
faceo spre binele lor şi în defavoarea 
poporului!
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RESTURI

Resturi de fructe
sunt foarte multe,
resturi de pâine,
de azi pe mâine,
resturi de haine,
cârpite, dar faine,
resturi de cărţi
teajută sănveţi,
resturi de eră,
pentru cine mai speră, 
resturi de iubire,
ce vis subţire,
resturi de oameni,
flămânzi şi fameni,
resturi de viaţă
avem în faţă!...

Stau şi măntreb,
mai e cevantreg?...

Fructe străine,
de chimicale pline,
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pâine umflată,
parcăi din vată,
haine, scumpe tare,
de înmormântare,
cărţi groase şi multe,
de nimeni citite,
vor mai fi ere noi,
dar nu pentru voi,
iubire de zor,
la televizor,
oameni solizi, întregi,
musculoşi, dar blegi,
viaţai toatăn faţă,
dan umbră şi ceaţă!...

18

Necazul nostru, care criticăm în
truna şefii de toate felurile, este că 
răul e mult mai profund, fiind difuzat 
în toată populaţia, motiv pentru care 
ini ţiativa schimbării în bine trebuie să 
vină din interiorul fiecăruia, ceea ce 
este mult mai greu. Ca şi cum  neam 
face o autocritică în masă!
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IARNA PE ULIŢĂ, NEWS

Iarna pe uliţă,
news,
uliţa este, zăpada este,
copiii nus,
satul,
doar din bătrâni,
azi doarme dus,
gălăgia de altădată
a apus.
Anceput,
de mult, să cadă
câteun sat,
şi tot na stat,
nori negri
vin grămadă peste stat,
aleşii noştri stau la sfat,
dar pare că degeaba,
deocamdat’.
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Creaţia este atribuţia lui Dumnezeu, 
care a făcut lumea în şase zile... Dar 
după aceea?... Alte lumi na mai făcut 
şi sa dedicat, printre altele, de „ad
ministrarea” creaţiei în unica lume 
exis tentă, despre care nu ştim cât este 
de întinsă...

Din întâmplări reale, de mai mare 
sau mai mică amploare, de la cre
atori mai mari sau mai mici, multe 
con  semnate de istorie, cunoaştem că 
diversele forme de creaţie vin în capul 
creatorilor acestora instantaneu, fie că 
le visează, fie că le sunt inoculate într
un fel sau altul etc. Cei mai mulţi poeţi, 
compozitori, pictori etc. susţin că sau 
trezit, pur şi simplu, cu subiectul cre 
aţiei în cap. Evident, majoritatea oa
menilor obişnuiţi nu cred, dar acesta 
nu este un impediment de a merge mai 
departe cu raţionamentul.

Matematicianul indian Srinivasa Ra 
manujan Iyengar (1887–1920), fără a 
fi şcolit tradiţional, încă din  copilă rie, 
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visa o serie de formule matematice 
de mare noutate şi complexitate, în
trun limbaj diferit de cel uzual în 
ma tematica momentului, pe care le 
transcria. Un apropiat, sesizânduse de 
aceste întâmplări, a făcut demersurile 
necesare trimiterii acestuia la Colegiul 
Trinity din Cambridge, în Anglia, unde, 
transpunând cele visate în limbajul 
matematic convenţional, a adus con
tribuţii substanţiale în domeniile ana
lizei matematice, teoriei numerelor, 
seriilor infinite şi frac ţiilor continue, 
re cunoscute de ma rii matematicieni ai 
vremurilor respective, după o serie de 
dispute. 

Balade precum Meşterul Manole 
mai sunt multe în lume, care dau o sem
nificaţie divină asupra conjuncturii 
în care au apărut multe dintre creaţi
ile artistice reprezentative existente 
şi care, întrun fel sau altul, descriu 
un dialog între Creatorul Suprem şi 
pământeanul desemnat să ducă la 
îndeplinire creaţia respectivă.

Putem spune că, după o selecţie 
numai de El cunoscută, Dumnezeu a 
făcut şi continuă să facă un transfer de 



HECTOMERONUL CORONAVIRUS                                 

35 

lumină a creaţiei spre anumiţi oameni 
pe baza cărora omenirea a evoluat şti
inţific, artistic etc. la nivelul actual. 
(po ezia Apare creația!...) Dar ce le tran
s feră Domnul acestora?...

Pentru a aprofunda înţelegerea 
tran s ferurilor individuale din domeniul 
creaţiei, trebuie să analizăm întâi tran
s ferul de dumnezeire generală, la ni
velul umanităţii, care a avut loc la 
nivelul binelui şi răului: Iisus Hristos 
(Mesia în Vechiul Testament), fiul lui 
Dumnezeu, reprezentând modelul bi
nelui, pe care omul obişnuit să caute 
săL imite în viaţa sa pământeană, şi 
Satan (Belzebut în Vechiul Testament), 
un înger repudiat de Dumnezeu pen
tru nerespectarea celor cereşti, re pre
zentând modelul răului, de care omul 
de rând trebuie să se ferească. 

Cu alte cuvinte, Dumnezeu este şi 
peste bine, şi peste rău, întrun mod 
care seamănă a logică binară şi, astfel, 
in staurează şi menţine un echilibru al 
umanităţii. 

Tot un astfel de transfer îl face Dom
nul şi în cazul creaţiei umane, adică 
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creatorului pământean îi transferă atât 
binele, cât şi răul. 

Coborând pe pământ, în relaţia om 
obişnuit–om creator, omul obişnuit se 
aşteaptă să vadă la nivelul oamenilor 
creatori doar binele, aceştia, consi
derând acceptabil, ca rezultat al cre
dinţei, doar modelul reprezentat de 
Iisus Hristos, iar oamenii creatori se 
pre zintă în societate drept ceea ce sunt, 
o combinație de bine cu rău, ceea ce au 
primit prin transfer de la Dumnezeu. Din 
această dihotomie, în care iniţial şi pri
oritar este reprezentat binele, re   zultă 
toate aspectele divergenţelor ge niu–so
cietate, în literatura română, aces tea 
începând cu celebra lucrare Gâl  ceava 
înțeleptului cu lumea a lui Cantemir. 

În viaţa creatorilor adevăraţi există 
un punct anume în care aceştia, aflaţi 
până atunci doar în zona binelui, con
ştientizează trecerea deasupra bi nelui 
şi răului, abordând vizibil şi aspecte 
specifice răului, iar întâmplarea res
pectivă poartă un nume: momentul 
pac tului cu Diavolul. Până atunci, toţi 
creatorii au o doză de ipocrizie, abia 
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după aceea sunt realmente sinceri în 
creaţia lor. 

Un exemplu celebru de asemenea 
întâmplare, un pact, dirijat cumva, 
este cel referitor la marele poet persan 
Mu ham mad Rumi (1207–1273), an
te rior derviş (călugăr musulman), 
fără preocupări filozofice, literare, 
re  marcabile, fiind preocupat în mod 
exclusiv numai de zona binelui. În
tâlnirea din anul 1244 cu Shams din 
Tabriz (1185–1248), cunoscut „in
structor spiritual” al acelor vremuri, 
ia schimbat radical viaţa. Acesta la 
con vins să cultive şi locuri, şi oameni 
din afara zonei convenţionale, precum 
bordeluri, unde căuta să le convingă pe 
angajate că nu este bine ce fac, cluburi, 
unde a şi participat la inventarea unui 
nou tip de dans („dervişii rotitori”), de
venit ulterior foarte popular. Moartea 
suspectă a instructorului la trecut 
întro stare psihică deosebită de cea 
an terioară, a părăsit definitiv vechiul 
său stil de viaţă şi a început ceea ce 
avea să devină una dintre cele mai 
profunde creaţii din istoria omenirii. 
Altfel, ar fi rămas un simplu derviş!...
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APARE CREAŢIA!... 

Mai este un fapt ceresc
pe care vil dăruiesc,
creaţia, atribuţie divină,
poate şi spre voi să vină!

Din nefiinţă în fiinţă,
din dorinţă şi putinţă,
vam creat cândva pe toţi,
fiii mei sunteţi, vii sau morţi!

Să vă fie vouă bine,
vam dăruit credinţan Mine,
dovadă de prietenie,
vam lăsat Fiu’n custodie!

Să aveţi o viaţă plină,
din puterea Mea divină,
veţi putea crea şi voi,
artă, ştiinţă, lucruri noi! [...]

           Universul ciclic
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APARE OMUL!...

[...] Nimic în cale nu îi mai stătea,
muncea, vâna, avea şi ce mânca,
i se deschidea în faţă lumea toată,
haita, ca grup, devenea ceată. [...]

            Universul ciclic

23

Succesiunea istorică a fost haită–
ceată–cetate–cetățean. Credeam că 
tre   cerea de la haită la ceată este irever
si bilă... Sar părea că nu este aşa!

24

Sst!... Vine Euler! Să nu ne prindă că 
bănănăim prin clasă că ne ia dracu’ dup
aia! ne atenţiona, plină de importanţă, 
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şefa clasei, o tocilară cumsecade, de 
altfel. 

Georgel era preocupat să ascundă 
canistra cu vin de sub bancă, absolut 
necesară pentru aniversarea sa care 
urma să fie sărbătorită după lecţii, 
Tory se grăbea săşi ascundă revistele 
dubioase pe care le purta tot timpul 
cu el şi, din când în când, le mai arăta 
la câte un coleg în pauze, Nelu şi Gogu 
grăbeau partida de table care de venise 
obişnuită în fiecare pauză mare, Culie, 
sportivul clasei, specialist la a run
carea greutăţii, făcea tot timpul an
trenamente prin exerciţii de mişcare, 
Gioni tot încerca so impresioneze pe 
Jeni, colega sa de bancă, frumuseţea 
clasei, cu fel de fel de lucruri pe care 
le considera interesante, dar ea se lăsa 
greu etc. Toate băncile din clasă erau 
ocupate ori de doi băieţi, ori de două 
fete, cu o excepţie, prima bancă de pe 
rândul din mijloc, unde stăteau Gioni 
cu Jeni şi toţi erau cu ochii pe ei. Fosta ei 
colegă de bancă plecase şi exact atunci 
sosise un coleg nou, aşa că a trebuit să 
ocupe singurul loc liber din clasă. 
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Doar Costică, matematicianul cla 
sei, fratele lui Culie (Doamne, ce di 
ferenţă între cei doi!), gândea po zitiv, 
inclusiv în pauze, astfel că el găsea 
mai multe variante de rezolvare la 
probleme pentru care ceilalţi se scre
meau să intuiască vreo soluţie, şi aceea 
aproximativă.

„Euler”, profesorul de matematică, 
poreclit astfel după marele mate ma
tician elveţian Leonhard Euler, avea 
mereu acelaşi mod de abordare a ore
lor. Începea trăgând o privire peste 
clasă, în urma căreia îi pescuia pe cei 
care se simţeau cu musca pe căciulă, 
după care trecea la predarea lecţiei 
următoare. Avea un talent înnăscut 
de a depista persoanele mai slabe 
psi hic şi pe acelea le scotea la tablă. 
Cei buni nu ieşeau niciodată la tablă, 
luau notele numai din lucrările scrise. 
Pentru ghinionişti făcea o combinaţie 
de ascultare cu băşcălie. Mai avea ceva 
deosebit, vorbea cu elevii pe numele 
mic, uneori, chiar folosind diminu tive 
sau porecle, când le cunoştea, con
tribuind, astfel, la o atmosferă plăcută.
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– Tory, hai la tablă!... De mult timp 
team tot ocolit... No săţi pot încheia 
media că nai note. Văd eu că, dacăar fi 
după tine, nici nai mai veni la şcoală... 
Ia, fă prima problemă din cele pe care 
leaţi avut ca temă pentru acasă!

– Păi... tovarăşe profesor... aia este 
singura pe care nam ştiut so fac...

– Hm!... Treci la următoarea!
– Păi... să vedeţi, pasta, eu am 

crezut că am rezolvato, dar nu mia 
dat rezultatul din carte!

– Treci în bancă, puşlama... Nu 
eşti bun de nimic! Mai este tactu’ pre
şedinte de CAP?1

– Îîî... Da!
– Foarte bine! O săţi găsescă el 

vreun post de socotitor pacolo, dar 
mai mult nu. Nu eşti în stare! Ia să mai 
vedem unul... Culie! Tu cum stai cu 
pietrele tale? Hai, la tablă!

– Păi, tovarăşe profesor... să vedeţi, 
eu am avut antrenament, nam avut 
timp să învăţ...

1 Acronim pentru Cooperativa Agricolă de 
Producţie, forma de organizare colectivă din 
agricultură din perioada comunismului.
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– Vai de lume!... Ce dracu’ so mai 
face ţara asta cu oameni ca voi? Băi, 
vedeţi care este distanţa dintre voi şi 
Costică... acum? Ei bine, distanţa asta 
va creşte tot timpul, nu se păstrează 
aşa. Veţi rămâne permanent în urmă 
şi aşa se rupe societatea... Hai să o iau 
invers, să plec de la dorinţele voastre! 
Voi ce aţi vrea să faceţi la şcoală, în ge
neral, în viaţă?

Timid, Nelu ridică mâna şi spune, 
plin de seriozitate:

– Tovarăşe profesor, eu propun să 
facem un campionat de table.

– Da, mă rog,... viaţa e complicată!... 
Cine ştie cum scapă Culie pietroiul ăla 
pe la vreo douăzeci de metri şi devine 
celebru! Ne vom uita după el ca după 
Ilie Năstase!... Sau, mai ştiţi, cum se 
îm popoţonează Jeni şi prinde o zi a ei 
norocoasă în care o vede vreun regizor 
şi ajunge mare artistă... Se uită apoi la 
noi ca la nişte gângănii... De table nu 
am auzit să fie vreun campionat na
ţional, mondial... Hai, să trecem la ale 
noastre!... 

Peste mult timp... Mulţi dintre par
ticipanţi nu se mai văzuseră chiar din 
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timpul liceului. O personalitate şti in
ţifică, provenită de prin partea lo cu lui, 
făcea o prezentare:

– Iatăne aici, fără să ne aşteptăm, 
fără să vrem, conform unor rânduieli la 
care nu ne putem opune. Costică a fost 
cel mai important reprezentant al şcolii 
matematice de pe aceste meleaguri. Ca 
om, a fost permanent influenţat de ri
gorile ştiinţei care la pasionat, fără a 
deveni însă rigid, păstrânduşi omenia 
caracteristică oamenilor de la ţară. Pe 
parcursul carierei sale a matematizat 
tot ce a atins, chiar şi viaţa sa părea că 
urmează un parcurs calculat, precum 
multiplele curbe, grafice etc. pe care 
lea predeterminat utilizând formule 
şi algoritmi numai de el ştiute. Toţi îl 
întrebau câte ceva, toţi îi cereau un sfat. 

Traiectoria vieţii sale a urmat o 
curbă închisă. A pornit de aici, a ajuns 
la vârfuri naţionale şi internaţionale, 
greu de atins de alţii, şi sa întors acasă. 
În ultima parte a carierei, a contribuit 
decisiv la realizarea unor deziderate 
legate de creşterea ţinuturilor natale, 
de înfiinţarea unei universităţi, astăzi, 
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când majoritatea celor care pleacă nu 
se mai întorc, iar finalul carierelor lor 
rămâne, pentru noi, undeva în neant, 
unde urmaşii nici nu vor mai şti din 
ce naţie se trag. Lui Costică îi plăcea 
săl parafrazeze pe Grigore Vieru, ca
re spunea: „Unii au vrut să ajungă în 
cosmos, alţii au dorit să ajungă în Ame
rica, eu am visat toată viaţa mea un 
singur lucru – să trec Prutul!” Costică 
şia propus ca în toată viaţa lui să 
trea că o pădure, atât era de unde sa 
născut până aici, locul realizărilor sale 
măreţe. Şi a trecuto!

La fel de merituos este faptul că a 
imprimat o atmosferă de seriozitate 
şi patriotism întregii sale familii, fiul 
său urmândul întocmai în realizări şi 
spirit.

Se întâmpla la moartea prematură 
a lui Costică... A fost răpus de o gripă... 
în secolul XXI... Erau prezenţi foştii 
colegi de clasă şi venerabilul profesor 
„Euler”, care parcă nu mai erau atât de 
diferiţi ca altădată. 

Toţi păreau a gândi: Lui Dumnezeu 
pare a nu îi mai place matematica!

Şi, totuşi, Pământul senvârte…
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Arta este forma, iar artistul este 
calea prin care Dumnezeu discută cu 
oa menii.

26

A făcut papa Francisc pactul cu 
Diavolul? A devenit Suveranul Pontif 
un agent de influență al globaliştilor cu 
riscul de a provoca o schismă? 

Sunt titluri de articole din presă 
apărute în ultima perioadă, în urma 
unor declaraţii mult prea îngăduitoare 
venite din partea conducătorului Bi
sericii Catolice faţă de „păcate” precum 
divorţul, concubinajul sau chiar homo
sexualitatea. 

Să fie de vină doar firea bonomă, 
împăciuitoare, a bătrânelului de la Va
tican sau există nişte explicaţii mai pro
funde bazate pe evoluţii greu de oprit?
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Pentru a înţelege, nu neapărat 
fap  tul în sine întâmplat recent, de cla
raţiile făcute de Papă, ci tendinţa care 
se manifestă dea lungul istoriei, tre
buie pornit de la părinţii filozofiei şi 
logicii, respectiv Socrate şi Aristotel, 
ambii având de suportat efectele unor 
manifestări concurenţiale din partea 
reprezentanţilor religiei din vremea 
respectivă, adesea intermediate de pu
terea politică şi militară de atunci. 

Primul, un gânditor şi promotor 
al primei democraţii din istorie, a 
pre ferat moartea decât să renunţe la 
convingerile sale filozofice pe care le 
trans mitea maselor, fiind acuzat că 
provoacă tulburări sociale nedorite de 
conducătorii vremurilor. 

Al doilea, prin inventarea logicii, 
ştiinţa gândirii corecte, intra în zona 
con siderată ca exclusivitate divină, la 
vremea respectivă fiind acreditată ide
ea că omul nu trebuie să gândească. 

În cazul amândurora se mai în
călca un precept bine încetăţenit în 
societatea greacă antică, acela că re
zul tatele filozofiei şi ştiinţei trebuie 
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să ajungă la populaţie doar prin in
termediul şi filtrul religiei care se
lecta, astfel, ce trece şi ce nu, ce este 
bine să ştie omul, iar ei erau nişte 
tri buni obişnuiţi ai relaţiilor directe 
cu poporul. Comunicarea cu mediul 
civic nu a fost niciodată un punct tare 
al bisericii, exceptând ceea ce ţine de 
obiectul religiei în sine.

Din aceste motive, lucrările de lo
gică au fost păstrate, pentru o lungă 
perioadă, doar în custodia bisericii, 
cu mare grijă de a nu deveni publice, 
ajungânduse de multe ori la situaţii 
deosebit de tensionate. În romanul 
Numele trandafirului, a cărui acţiune 
este plasată în anul 1327, autorul, 
marele scriitor italian Umberto Eco, 
prezintă magistral, printro ficţiune 
grefată pe anumite date istorice, legate 
cu o logică desăvârşită, acţiunea foarte 
incitantă dintro mânăstire, în jurul 
unei biblioteci în care era păstrată sub 
mare secret o carte de logică, unde au 
fost ţesute o serie de intrigi finalizate 
cu multe crime.

Tot de gândirea logică şi de comu
nicare sunt legate şi eveni men tele care 
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au condus la apariţia protestantis
mului, dar de data asta, de creşterea 
nivelului acestora. 

Cele 95 de teze ale lui Martin 
Luther, care au declanşat Reforma Pro 
testantă din Germania, cuprinse într
un document, deşi primul exem plar 
reprezentat printro hârtie bătută cu 
un cui pe uşa unei biserici, ulterior, 
când lucrurile sau înteţit, acestea au 
fost tipărite. Astfel, tiparul, care fusese 
inventat nu de multă vre me, devenea 
un instrument puternic de campanie 
instituţională religioasă. A propo, pri
ma campanie împotriva unei per soane, 
utilizând materiale ti părite, avu sese 
deja loc şi a fost cea împotriva lui Vlad 
Ţepeş. 

Rolul tiparului în societate a fost, 
însă, mult mai mare, acesta înlesnind 
circulaţia cunoştinţelor din toate do
meniile, nu numai a celor bisericeşti. 
Acest fapt face mai dificilă păstrarea 
exclusivităţii informaţiilor de partea 
bi sericii. Dacă înainte, cărţile scrise de 
mână se făceau doar în câteva exem
plare, care ajungeau la palatele regale 
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şi bisericile mai reprezentative, prin 
apariţia acestui instrument extra or
dinar au început să ajungă cărţi şi la 
universităţi, şcoli, primării etc.

Evoluţia logicii, pe calea binară 
(Aristotel), trivalentă (Jan Luka sie
wicz), polivalentă (Grigore Moisil) şi 
fuzzy (Lotfi Zadeh) a făcut posibilă 
dezvoltarea unor aplicaţii care au 
pre  luat o parte din activitatea minţii 
umane, vezi calculatorul electronic, 
dar a condus şi la dezvoltarea fără 
pre  cedent a comunicării, culminând 
cu apariţia internetului, care permite 
legătura, practic instantanee, între 
milioane de interlocutori, precum şi 
accesul acestora la baze de date in
comensurabile.

Dar evoluția logicii a mai făcut ceva, 
a modelat mintea umană după modul de 
lucru al calculatorului, dezumanizând 
cumva modul de a fi al individului, scă
zând nivelul de idealizare a acestuia în 
favoarea practicismului. 

Dacă înainte erau conştientizate 
doar două valori de adevăr, bine şi 
rău, biserica fiind aceea care pro
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po văduieşte încadrarea tuturor în 
zona binelui, acum, când între bine 
şi rău există o infinitate de variante 
in  termediare, conform logicii fuzzy, 
foarte puţini sunt cei care îşi mai 
pro pun să reprezinte binele absolut, 
marea majoritate a populaţiei se com
place în situaţia acceptării unui grup 
de opţiuni din zona conceptului de 
bine relativ, cuprinzând o serie de ca
racteristici pozitive, dar şi unele, poate 
puţine la număr, negative, pe care le 
categoriseşte în aşazisa denumire po
pulară de „slăbiciune umană”.

Aceste variante opţionale sunt şi 
con  venite, ca relaţii interumane, prin 
intermediul rețelelor de socializare, 
părţi componente ale internetului, pen
tru un număr foarte mare de indivizi 
din întreaga lume; este vorba de sute 
de milioane de oameni, devenind, ast
fel, un bun socialmente acceptat. 

Ce să facă toate bisericile din lume, 
nu numai Biserica Catolică, în această 
situaţie?

Dacă continuă, cu insistenţă, soli
citarea binelui absolut, ar conduce la 



     Nicolae Vasile

52 

pierderea legăturii cu masele. Dacă se 
amăgesc sperând că mediile politice 
vor avea tăria de a interzice internetul, 
nu cred că reprezintă o soluţie fezabilă. 

Nu mai rămâne decât să găsească 
o alternativă combinată, constând în 
acceptarea binelui relativ concomitent 
cu creşterea nivelului de comunicare 
prin utilizarea aceluiaşi internet folosit 
de societate, venind în întâmpinarea 
enoriaşilor, tocmai pentru a pre în
tâm pina o ruptură de amploarea celei 
întâmplate cu sute de ani în urmă, la 
apariţia tiparului.

Pericolul nu constă în pierderea 
credinţei oamenilor în Dumnezeu, ci 
în căutarea unei relaţii directe, nu prin 
intermediul bisericii. Sunt convins că 
papa Francisc a sesizat aspectul.

Comunicarea indivizilor nu poate 
fi diminuată din motive religioase, 
mai ales că aceasta a devenit un do
me niu economic de mare pondere şi 
di namism care dă de lucru unui mare 
segment din populaţie, cu unul dintre 
cele mai elevate niveluri de educaţie. 
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27

Problema vieţii este cu cei care te 
iubesc foarte tare pentru că, în ma
joritatea cazurilor, aceştia vor ex
clu  sivitate. Cum de la iubire până la 
gelozie nu este decât un pas, uite aşa te 
trezeşti rupt în bucăţi.

28

Problema politicii este mandatul 
al doilea. Cei mai mulţi politicieni fac, 
în primul mandat, o serie de gafe doar 
în ideea câştigării celui deal doilea. 
Încearcă cineva să pună în practică 
pro    punerea obligativităţii mandatului 
unic?

29

În viaţa unui beţiv, după o lungă 
perioadă de cădere, înaintea colapsului 
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final, apare un scurt moment de creş
tere... Este cel al valorificării sticlelor 
goale. Să fie acesta un model economic 
pentru România?

30

Toţi îmi reproşează câte ceva: unii 
că nu le dau mai multă atenţie, unii că 
nu le dau mai multă iubire, unii că nu le 
acord mai multă înţelegere, unii că nu 
le dau mai mulţi bani... Dar, aşa ceva, eu 
nu am nici măcar pentru mine!

31

Lam cunoscut pe „Decanul”, pro
fesorul Constantin Mocanu, aşa cum 
lam numit în perioada studenţiei 
mele şi, ulterior, datorită mai multor 
mandate avute în această poziţie, chiar 
din prima zi a examenului de admitere, 
în sediul Politehnicii de pe Calea Vic
toriei, care acum nu mai există. Era 
preşedintele Comisiei de Admitere pe 
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întregul institut (Politehnica se chema 
atunci Institutul Politehnic Bucureşti), 
fiindui recunoscute astfel calităţile 
organizatorice, şi fusese chemat în acea 
sală pentru că se constatase o eroare în 
subiectele de examen. Pe vremea aceea, 
admiterea la învăţământul superior 
re prezenta una dintre cele mai strict 
urmărite activităţi din domeniul edu
caţiei şi orice neregulă, care ar fi putut 
da naştere la reclamaţii, stârnea un 
adevărat scandal.

Incidentul sa rezolvat în vreo ju
mătate de oră, dar, personal, ca unul 
care trăiam cu speranţa să devină 
student, am rămas impresionat de 
distincţia bărbatului cu părul alb, plin 
de importanţă, care aflasem că este şi 
decanul facultăţii pe care tocmai ale
sesem să o urmez. Nu am intuit, atunci, 
dimensiunea umană a profesorului.

Prima întâmplare unde lam vă
zut în acţiune a avut loc chiar în anul 
întâi, legat de spaima bobocilor elec
trotehnişti, desenul tehnic, unde un 
cadru didactic excesiv de zelos îi chi
nuia cu fel de fel de chichiţe. Ajunsă 
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la faza de război deschis, imposibil de 
suportat, disputa sa propagat la nivelul 
conducerii facultăţii şi sa adjudecat 
sub arbitrajul decanului, cu un aport 
substanţial din partea coordonatorului 
de an, profesorul Marcel Roşculeţ, în 
favoarea studenţilor. Zeci de colegi din 
generaţiile anterioare miau mărturisit 
plăcuta surprindere pentru faptul că 
noi am rezolvat acea problemă abuzivă 
care dăinuia de mult timp, iar alţii, din 
generaţiile următoare, neau mulţumit 
că au scăpat de nişte potenţiale ne
plăceri.

Din anul al doilea am început cur
surile cu dânsul, trei semestre de ba
zele electrotehnicii: teoria circuitelor, 
teo ria câmpului şi teoria tensorială a 
electromagnetismului. În ultima par
te, am participat la o prezentare ma
gistrală a generalizării matriciale a 
legilor electrotehnicii şi, prin con se
cinţă, demonstrarea teoremei gene rale 
a energiei în câmp electric şi mag  netic, 
care, spunea profesorul, ar trebui să 
poarte numele lui Remus Răduleţ, cel 
care a făcut pentru prima dată această 
demonstraţie.
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Avea o expunere foarte concisă 
şi clară a ideilor, făcea nişte desene 
im pecabile, folosind cretă colorată, 
vorba unei femei de serviciu care 
spu nea, după un curs, că îi este milă 
să şteargă aceste „picturi” de pe cele 
douăsprezece table.

Era interesat de părerea stu
den ţilor despre conţinutul cursului 
său, pe vremea când nu exista, ca 
azi, o procedură privind colectarea 
opiniei acestora. Am făcut parte din
tre studenţii convocaţi de dânsul să 
citească, în fază de manuscris, cele 
două volume monumentale, Teoria 
Circuitelor şi Teoria Câmpului, care 
sunt de bază şi azi în predarea acestor 
dis cipline în facultăţile de inginerie 
elec trică din România.

La curs, făcea adesea glume, re
marci inteligente, referitoare la di
verse situaţii ale momentului. Erau 
cunoscute discuţiile amicale, dar înţe
pătoare, pe care le avea cu Suzana 
Gâdea, prorector în acea vreme, duş
man declarat al pletelor purtate de 
studenţi, la modă atunci. Cu ocazia 
unei întâlniri, ia reproşat: 



     Nicolae Vasile

58 

– Domnule decan, studenţii de la 
Elec trotehnică au un păr de parcă ar fi 
Vlad Ţepeş!

Răspunsul lui a venit prompt: 
– Şi, doamnă prorector, Vlad Ţepeş 

nu este un personaj demn de stimă? 
Iar sfatul către noi a fost:
– Dacă vă simţiţi cu musca pe că

ciulă şi vă întreabă cineva, prin curtea 
Politehnicii, la ce facultate sunteţi, să 
spuneţi că la Chimie.

Deşi, ca administrator al facultăţii, 
profesorul Constantin Mocanu era 
foarte exigent, având ceva milităros 
în comportamentul său, probabil o in
fluenţă a anilor în care a predat elec
trotehnica şi la Academia Militară, am 
simţit totdeauna la dânsul o aple care 
umană reală spre înţelegerea pro
blemelor studenţilor, căutând să în
lăture pornirile unora dintre cadrele 
didactice spre anumite abuzuri.

32

Credinţa în Dumnezeu, prin auto
ponderare, scade temperatura de la 
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nu mitorul entropiei, conducând, ast
fel, la creşterea şanselor de atingere a 
ţin telor propuse.

33

Femeia alege bărbatul care trebuie 
so aleagă.

34

La bătrâneţe, trebuie să faci exact 
invers decât te învăţa mama ta când 
erai mic. Atunci, trebuia să nu bei apă 
înainte de masă, să mănânci pâine, să 
mănânci dulciuri etc., pentru a creşte, 
ceea ce nu trebuie să faci după o anu
mită vârstă, pentru a nu te îngrăşa.

35

Asumândumi riscul eşecului, ca şi 
Emil Cioran când în teza sa de doctorat, 
neterminată niciodată, introducea pe 
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lista extazelor şi extazul politic, pro
pun o nouă categorie, şi anume extazul 
culinar. 

Spre amintire, alte extaze studiate 
de marele filozof erau, iniţial, extazul 
muzical, extazul mistic, extazul erotic, 
la care sau adăugat ulterior extazul 
politic şi extazul poetic. În timpul ex
tazelor, spunea acesta, „omul se se pară 
de lume, dar acest act de sepa raţie 
este numai un moment în procesul de 
recâştigare a existenţei”2.

Preocuparea privind extazul po
litic, ca noţiune filozofică ce se dorea 
a fi transpusă în practică, la condus 
la scrierea cărţii Schimbarea la față a 
României (1936), în care se preconizau 
nişte pretenţii de hegemonie ale ţării 
noastre, proaspăt întregită la vremea 
respectivă, asupra întregii zone a Bal
canilor, ceea ce stă la baza multor re
proşuri care i se aduc chiar şi astăzi. 
Definirea conceptului de „extaz” este 
legată de momentul în care omul co
munică, rezonează, cu divinitatea pe o 

2 Emil Cioran, Antropologia filosofică, Editura 
PentagonDionysos, Craiova, 1991, p. 27.
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cale şi o selecţie numai de Dumnezeu 
cunoscute. Trăirea extazului constă în 
in tensitate, nu în cantitate şi în impuls, 
nu în durată. 

Pentru Emil Cioran, ca persoană, 
ex perienţa sa terminat rău, dar pentru 
umanitate, rezultatul a fost pozitiv, fi
ind unul dintre motivele care lau de
terminat să plece definitiv din ţară şi 
să realizeze, în străinătate, ceea ce se 
ştie că a realizat, devenind unul dintre 
cei mai mari filozofi ai lumii. 

O altă viziune asupra trăirii exta
zelor vine, cu mult mai înainte, de la 
marele poet persan Rumi care, iniţial, 
practicant al misticismului, introduce 
extazul dansului, prin ceea ce a rămas 
cunoscut în istorie ca „dansul dervişilor 
rotitori”, considerat momentul trecerii 
acestuia de la misticism spre poezie, 
unde a ajuns la culmi nebănuite până 
atunci, şi nici până astăzi, în opinia 
multora. Cele trei feluri de extaze ale 
lui Rumi reprezintă tot atâtea elemente 
de neeuclidianitate. 

Extazul dansului nu se află pe lista 
celor propuse şi analizate de Emil 
Cioran.
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*
Ideea pe care o expun în continuare 

nu vine din filozofie, ci din viaţă. Din 
motive medicale, a trebuit să mă adap
tez la o alimentaţie fără sare, fără 
grăsime, fără piper, fără băutură, fără 
cafea, fără... Probabil, Dumnezeu a 
vrut, astfel, sămi arate şi faţa negativă 
a cuvântului „fără”, de care eu am 
profitat destul în domeniul tehnic, 
unde am ajuns pe lista inventatorilor 
lumii prin introducerea motoarelor 
fără perii, fără carcasă, fără crestături 
etc., ca o consecinţă logică a aplicării 
teoriei analizei valorii în domeniul 
maşinilor electrice, teorie care îşi răs
plătea promotorii cu Premiul Nobel 
pentru economie prin anii 1960.

În această situaţie dată, neplăcută 
şi nedorită, fără a intenţiona să chinui 
restul familiei sau să te enervezi su pli
men tar faţă de lipsurile sistemului de 
ali mentaţie publică, te regăseşti ca în 
e po ca primitivă, având la dispoziţie 
doar câteva dintre componentele ali
mentare primare permise de medic 
(legume, fructe, carne albă, lapte, ouă, 
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seminţe, cereale etc.) pe care încerci 
să le combini doar prin fierbere sau 
frigere, singurele procese termice ac
ceptate. 

În primul rând, constaţi că pre
ocuparea în sine îţi ocupă ceva timp, 
ceea ce după o anumită vârstă este 
un lucru bun. Combinaţiile care au 
condus la mâncărurile actuale, indus
trializate, ca formă şi compoziţie, ne
au pus în situaţia că, de multe ori, nici 
nu ştii ce manânci, mergând total pe 
recomandările unor persoane, uneori, 
interesate, deci, nedemne de atâta în
credere. Vorba aceea, eşti ceea ce mă
nânci şi bei, iar eu vreau să ştiu ce sunt, 
motiv pentru care nu mănânc ceva al 
cărui conţinut nul cunosc.

Referitor la gusturi, pe care mulţi 
le scot în evidenţă, ca motivaţie, nu 
de puţine ori, am constatat că aces
tea nici nu mai contează, mult mai 
importante fiind moda şi forţa de pă
trundere a reclamei făcute ţării de 
provenienţă, restaurantului sau, mai 
nou, bucătarului, acum împopoţonat şi 
cu supranumele de „şef” (chef).
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Uite aşa, a trebuit să reproduc 
epoca primitivă din alimentaţie şi să 
fo losesc numai produsele de sezon, 
gătite pentru fiecare masă, pe vremea 
respectivă neexistând congelatoare şi 
frigidere, fiind şi o garanţie că acestea 
nu sunt forţate cu fel de fel de ajutătoare 
chimice sau genetice. Păstrarea savo
rilor proprii, precum şi regăsirea aces
tora în aprecierea rezultatului final 
reprezintă satisfacerea unei necesităţi 
fiziologice, cum este alimentarea, dar 
şi plăcerea – uneori extazul – gusturilor 
naturale de care mulţi dintre noi, luaţi 
de alte griji sau din comoditate, am 
cam uitat în ultima vreme.

Mergând şi mai în profunzime, 
chiar dacă procedura de mai sus este 
apli cată întocmai, dar în ea se introduc 
com ponente dubioase, rezultatul nu 
este cel aşteptat. Depăşind exemplul 
clasic cu roşia românească, încercaţi o 
varză care ţi se topeşte în gură faţă de 
una lemnoasă, precum cele existente 
în comerţ, un măr natural, nu perfect 
rotund, faţă de unul umflat cu de toate 
având o geometrie impecabilă dar 
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lip sindui gustul, un ardei gras nor
mal faţă de unul care seamănă mai 
mult cu un dovleac, din care, pus pe 
grătar, curge un lichid alb, probabil din 
îngrăşămintele conţinute, un pătrunjel 
care îţi umple bucătaria de arome faţă 
de unul care nu miroase deloc etc., 
la toate acestea adăugaţi satisfacţia 
creaţiei proprii în alegerea, prepararea 
şi servirea acestora şi veţi înţelege 
că noţiunea de extaz culinar, obţinut 
la final, nu este chiar aşa de ruptă de 
realitate.

De altfel, starea actuală din ali
mentaţie este o dezvoltare pe scară 
largă a unei situaţii care în Antichitate 
era considerată anormală, excesivă, 
deşi termenul de extaz nu este folosit 
independent, ci în conexiune cu bă
utura. 

Nu există consemnată în istorie o    
ze i tate  a îmbuibării, mai ales cu produ
se din carne, alimentele recomandate la 
vremea aceea erau introduse în aria de 
reprezentare a zeului Dionis (în greacă, 
Dionysos), care în mitologia greacă 
era zeul vegetaţiei, al pomiculturii, 
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al vinului, al extazului şi fertilităţii, 
denumit la romani şi Bacchus. În mi
tologie, Dionis este prezentat ca având 
şi rituri legate de manie. Prin vin şi 
îmbătare, prin scenele de sfârtecare 
şi mâncatul de carne crudă ale unui 
sacrificiu se introduce tema extazului 
dio nisiac, care înseamnă depăşirea 
condiţiei umane. Deci consumul de 
car ne era descris ca un fapt ce se afla în 
afara normalului, alături de consumul 
excesiv de vin.

Ca o confirmare a celor spuse mai 
sus, a venit şi ziua, adică douăzeci şi 
patru de ore, în care, din motive le
gate de o procedură medicală, nu a 
trebuit să mănânc nimic, un post negru 
impus. Cea mai deranjantă nu a fost 
foamea, ci lipsa preocupărilor legate 
de asigurarea alimentaţiei, şi anume 
gândirea schemei zilnice, efectuarea 
cumpărăturilor aferente, prepararea, 
servitul efectiv, debarasarea mesei, 
spălatul vaselor etc. Nici nu vă ima
ginaţi cât de mult înseamnă acestea 
în totalul activităţilor unei zile şi câtă 
satisfacţie şi sănătate îţi pot aduce!... Şi 
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în alimentaţie este important ritmul, 
nu doar cantitatea.

Prin similitudine cu extazul erotic, 
unde calea normală a construcţiei, 
cu eforturi şi sacrificii, a unei iubiri 
culminează cu actul de satisfacţie su
premă, dar de scurtă durată, ome
nirea, în forma ei de astăzi, mai plină 
de nerăbdare şi disponibilitate la efort 
ca niciodată, a găsit calea scurtă şi 
rapidă a ceea ce se chemă prostituție, 
putem spune că extazul culinar a fost 
înlocuit cu alimentaţia dea gata, ra
pidă şi peste tot disponibilă, căreia îi 
putem spune prostituție alimentară. 
Rezultatul se poate constata uşor, o 
mare parte din populaţia planetei su
ferind de obezitate.

36

Să vorbeşti raţional despre femeie 
nu este cel mai uşor lucru din lume. 
Obişnuit să tresar cam mereu când 
aud cuvântul „logică”, din motive pro
fesionale, mia atras atenţia opinia 
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cuiva care spunea că „cine vorbeşte 
despre logică înseamnă că na cunoscut 
nici o femeie şi nici un politician”. 

Este o afirmaţie adevărată în logica 
binară, dar falsă în logica fuzzy, cea mai 
evoluată formă de disciplină a minţii, 
care se află la baza multor realizări 
şti inţifice marcante din ultimul timp. 
Pentru a nu pune cititorul la eforturi 
de căutare a ceea ce înseamnă acest 
nou tip de gândire, mai ales că se poate 
găsi o serie de expresii matematice din 
care, cei ce nu sunt de specialitate, nu 
vor înţelege nimic, voi menţiona doar 
diferenţa esenţială faţă de logica clasică: 
cea veche spune „ori una, ori alta”, iar 
cea nouă – „şi una, şi alta”. La construirea 
acestui nou tip de logică a contribuit 
din plin şi un român, Grigore Moisil, 
care a introdus logica polivalentă, va
rianta imediat anterioară. După cum 
se poate vedea, noua variantă de ra
ţionare elimină exclusivismele. Nui 
aşa că sună frumos atât pentru femei, 
cât şi pentru politicieni? Până la urmă, 
vedem că logica lor este mai modernă!

Două cărţi, ambele merituoase 
în felul lor – De ce iubim femeile a lui 
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Mircea Cărtărescu şi De ce urâm fe
meile? a lui Miron Manega –, prima 
fiind o explicare, iar a doua, o întrebare, 
aparent complementare, nu reuşesc să 
dea o imagine exhaustivă asupra pro
blemelor enunţate prin titluri. Mir
cea Cărtărescu arată, mai repede, de 
ce ar vrea săl iubească femeile pe el, 
iar Miron Manega, fără a urmări ne
apărat săi dea o replică celuilalt, în 
afara titlului, a găsit un mod de a ţine 
audienţa unui ziar în zilele de sfârşit 
de săptămână prin nişte editoriale 
despre femei, care puse la un loc nu 
prea reuşesc să răspundă la întrebarea 
din titlu, fiind mai degrabă o colecţie 
de cazuri particulare, multe dintre 
acestea foarte interesante.

Dacă vrem, totuşi, să căutăm răs
punsuri la aceste întrebări, cred că mai 
scurte şi profunde le dă tot Socrate, 
pă  rintele filozofiei, acum peste două 
mii trei sute de ani, care se cunoaşte 
că a avut o căsătorie toxică cu Xantipa. 
Aceasta îşi câştigase renumele de fe me
ie arţăgoasă, caracterul ei dezagreabil 
fiind proverbial în Antichitate. Despre 
ea, un alt filozof, Xenofon, spune că 
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a fost „cea mai insuportabilă dintre 
toate făpturile ceau existat, există 
sau vor exista vreodată”, fiind făcute 
anecdote pe seama ei, care o arată pusă 
întotdeauna pe ceartă, aruncândui 
soţului un vas cu apă în faţă sau răs
turnând masa atunci când acesta 
invita un prieten la cină. Faţă de ea, 
Socrate a avut o atitudine răbdătoare 
şi resemnată, nevăzând probabil în
trînsa decât ajutorul trebuincios în
deplinirii datoriei sale civice de pă
rinte. Marele conducător Alcibiade se 
mira de răbdarea prietenului său faţă 
de nevastăsa, pusă mereu pe ţipat. 

Cum de o suporți? a fost odată în
trebat. Și tu suporți gâgâitul gâştelor, 
îi răspunse Socrate. Desigur, replică 
Al cibiade, dar ele îmi dau ouă şi pui. Și 
Xantipa, continuă filozoful, îmi dă copii. 

Există femei şi femei!... O categorie 
aparte este compusă din cele frumoase 
şi deştepte, care reprezintă ţinte pentru 
celelalte. Care este, oare, viaţa lor?...

Am abordat acest subiect în două 
romane, Dominoul iubirii şi Zâna şi 
viața, precum şi în alte lucrări de mai 
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mică întindere, printre care şi sceneta 
Scara.

George Emil Palade, laureat al Pre
miului Nobel în 1974 pentru fiziologie 
şi medicină, om care a parcurs toate 
treptele devenirii umane, referinduse 
la eforturile oamenilor pentru a reuşi 
în viaţă, spunea: „Pentru a realiza lu
cruri mici, trebuie să îţi propui să faci 
lucruri mari, pentru a realiza lucruri 
mari, trebuie să îţi propui să faci lucruri 
foarte mari, pentru a realiza lucruri 
foarte mari, trebuie să îţi propui să 
faci lucruri excepţionale, iar pentru a 
realiza lucruri excepţionale, trebuie să 
te fi ales Dumnezeu pe tine pentru a le 
face.” 

Există, după cum se vede, o sca
ră a dorinţelor decalată de cea a re
alizărilor, iar la nivelul de vârf, cel al 
ne  măsurabilului, existenţa ele men
te  lor sistemice, chiar în ple nitudinea 
lor, adică dorinţele, căile, mijloacele, 
per cepţia şi resursele omului nu mai 
sunt suficiente, reuşita având influenţe 
transcendentale care scapă înţelegerii 
comune, fiind ceva de natură divină.
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Referitor la femei, simplist spu
neam cândva că „femeia urâtă vrea să 
fie frumoasă, femeia frumoasă vrea 
să fie deşteaptă, femeia deşteaptă nu 
vrea nimic”, afirmaţie pe care nu o 
mai susţin în totalitate, ultima dintre 
categorii fiind mult mai complexă.

Fiecare om mai vrea ceva, în orice 
situaţie ar fi, aspiră la un alt nivel, 
superior, până la acel imaterial infinit, 
unde comparaţiile nuşi mai au sensul. 
Este vorba de creaţiile de excepţie, 
cele de esenţă divină. De ce o femeie 
deşteaptă să nu tindă spre aşa ceva? 
Iar dacă, în plus, mai este şi frumoasă, 
dorinţa ei este şi mai justificată, nu?

Pentru a încerca un răspuns, tre
buie pornit de la diferenţele naturale 
dintre bărbat şi femeie, deşi oficial, 
din motive de corectitudine politică, se 
discută ca şi cum aceste diferenţe nar 
exista. Vorba lui Socrate, i se îngăduie 
femeii orice, cu o condiţie: să facă co
pii. În procesul de procreare, însă, atât 
femeia, cât şi bărbatul au un rol, pe 
care lam putea defini ofensiv, pentru 
bărbat, şi defesiv, pentru femeie.
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Pentru creaţiile excepţionale, de 
natură ştiinţifică, artistică etc., atât 
fe meia, cât şi bărbatul au nevoie de 
dotare intelectuală, de condiţii de 
manifestare şi de voinţă, de o foarte 
puternică voinţă. Aceasta la făcut pe 
Schopenhauer, în lucrarea Lumea ca 
voință şi reprezentare, să considere 
că esenţa activităţilor umane depinde 
doar de voinţă. Crease şi un fel de slo
gan: Totul este voință! În limbaj popular, 
„voinţei” i se mai spune şi „ambiţie”.

Dacă revenim la abordarea sis te
mică, adică la considerarea în inte rac
ţiune logică a cvintetului dorin țe+căi
+mijloace+percepție+resurse şi ţinem 
cont că suma căi+mijloace înseamnă 
acțiuni, iar cumulul dorință+acțiune 
în semnă voință, sistemul se reduce la 
triunghiul voință+percepție+resurse. 

De aici, abordarea schopen haue
riană, care exagerează rolul voinţei în 
defavoarea percepţiei şi resurselor, 
con  duce la creşterea probabilităţii de 
ne atingere a ţintelor, a dorinţelor care 
reprezintă, de fapt, frustrare sistemică. 

Deci cu cât ne propunem atinge
rea unor ţinte excepţionale, fie bărbaţi, 



     Nicolae Vasile

74 

fie femei, cu atât creşte probabilitatea 
apariţiei frustrării, dar este o situaţie 
agravantă în cazul femeii, dat fiind 
caracterul defensiv natural al acesteia 
carei micşorează suplimentar resur
sele, şi mai agravant pentru femeile 
frumoase, unde presiunea defensivă 
este mai mare datorită existenţei unor 
variante colaterale personale avan
tajoase. Faptul că femeile sunt, de 
regulă, mai ambiţioase decât bărbaţii 
conduce la creşterea pericolului de 
a ajunge în stare de frustrare. De ce, 
totuşi, multe femei frumoase care ar 
pu tea trăi o viaţă liniştită, uneori, îşi 
asumă riscurile majore ale utilizării 
inteligenţei lor în acţiuni excepţionale 
care se pot finaliza şi rău? Pentru că 
fascinaţia reuşitei le face să nu ţină 
cont de nimic care le poate împiedica în 
atin gerea ţintei propuse. Mărturisesc 
că modelul avut în vedere în abordarea 
acestui eseu a fost cel al reginei Maria, 
dar sunt multe alte femei celebre, care 
au riscat şi au învins.

Această teorie a frustrării explică şi 
de ce scriitorii influenţaţi de filozofia 
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schopenhaueriană au în general mai 
mult succes de public decât ceilalţi, 
pen tru că operele lor descriu situaţii 
de frustrări, acestea dor, iar durerea 
face audienţă.

Finalul unor romane celebre ne 
arată că sunt şi femei frumoase şi 
deş tepte care, în urma unor tentative 
eşu ate de realizări excepţionale, re
cunosc în sufletul lor că mai bine sar 
fi mulţumit cu binefacerile oferite de 
frumuseţe.

Şi bărbaţii pot ajunge la frustrări, 
dar ei oricum trebuie să se bazeze 
doar pe acţiuni ofensive, nu pot trăi 
ba zânduse pe o atitudine defensivă. 
Aşa a făcut Dumnezeu lumea! Această 
diferenţă poate explica creşterea pro
movării diversităţilor sexuale în lumea 
contemporană în care se face atâta caz 
de egalitatea sexelor. 

Rezultatul, pervers, este că femeia 
avea mai mult pe când, oficial, nu era 
egală cu bărbatul, uneori având chiar 
totul, pe când acum are doar jumătate, 
adică partea ei. 
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FEMEIE

Femeie,
dragă femeie,
eşti în toate,
cum mai bine
nu se poate,
sclipiri de minte,
relaxare,
trai fierbinte,
ponderare,
creaţie
şi visare,
ca oricare altul,
partenerul tău
bărbatul.
Totuşi…
există un domeniu
cheie
unde singură eşti:
mamă fii, 
şi rămâi femeie!
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Orice relație cu un profesor este in
teresantă până se transformă în lec ție 
este zicala care devine un prag, greu 
de depăşit, pentru oricine este im
plicat în activitatea educaţională. Este 
unul dintre motivele pentru care am 
încercat săi apropii pe studenţi de 
domeniul artistic, consumul de artă 
fiind una dintre metodele prin care 
înveţi fără a lua lecţii.

39

Orice activitate este interesantă 
până se transformă în muncă este un 
alt slogan care împiedică integrarea 
multora în ceva util pentru societate. 
De aceea, managementul, denumirea 
pompoasă a ceea ce cândva se chema 
conducere, trebuie să fie mai mult de
cât birjăreala oamenilor cu singurul 
scop de a obţine profit. Ideal ar fi ca 
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munca să fie pentru oameni ceea ce 
era în copilăria lor joaca.

40

Cineva înţelept spunea că arta pen
sionării nu înseamnă a te retrage din 
ceva, ci a te retrage către ceva. Cu acest 
gând mergeam la o întrunire dedicată 
pensionării mele şi nu aveam deloc o 
idee clară ce o să spun acolo, ce o să 
urmeze. La un moment dat, din lateral, 
o adiere de vânt mia adus un miros 
de lemn câinesc, un arbust cunoscut 
din copilărie, care are un miros urât 
în perioada când înfloreşte. Brusc, 
mia încolţit în minte o speranţă, dat 
fiind că, anterior, acest miros lam 
mai simţit, în afara meleagurilor na
tale, doar de două ori, în perioada 
examenului de admitere în liceu şi la 
cel similar pentru facultate, ambele 
re prezentând importante începuturi. 
Această întâmplare mia dat curajul să 
afirm că, sigur, mă voi îndrepta către 
ceva. Către ce? Vom trăi şi vom vedea!



79 

41

Ce simte un creator şi de unde îi 
vine inspirația? – sunt întrebări la 
care fiecare are răspunsul său, dar 
toate converg, întrun fel sau altul, 
spre latura divină, fapt greu de crezut 
de majoritatea celor neimplicaţi în 
domeniul creaţiei. Importante sunt 
măr turisirile unor creatori celebri, 
care se poziţionează ca adevăraţi 
mar  tori în favoarea afirmaţiei de mai 
sus. Este cunoscut că părintele filo
zofiei, Socrate, în perioada dintre con
damnarea sa la moarte şi execuţie, sa 
apucat de scris versuri, versificând 
fabulele lui Esop şi compunând un imn 
către Apolon. Fiind întrebat de Cebes, 
unul dintre discipolii săi, asupra acestei 
ciudate preocupări, marele filozof ia 
răspuns: „Ei bine, Cebes, mam apucat 
de versuri nu ca să mă iau la întrecere 
cu Esop sau cu fabulele lui, ci ca să aflu 
tâlcul unor vise, să dau ascultare zeilor, 
să aflu dacă este cu adevărat acea artă 
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a muzelor pe care visele mă îndemnau 
stăruitor să o compun.”3 Când un om 
spune asta pe patul de moarte, mai 
ales dacă îl mai cheamă şi Socrate, este 
bine săl credem.

Dar de la asemenea singularităţi 
ale sorţii la ce se întâmplă în prezent, 
în ţara noastră, şi nu numai, este o 
cale de la cer la pământ, ca să vorbim 
tot în termeni astrali. Am denumit 
fenomenul răscoala personajelor. 

Oamenii, în marea lor majoritate, 
nu se mai consideră persoane, entităţi 
individualizate ale unui grup, care poate 
fi familie, instituţie, localitate, ţară 
etc., cu anumite îndatoriri provenite 
din tradiţie, din educaţie, din religie 
etc., ci se autointitulează personaje, 
din zei coborâtoare, vorba lui Coşbuc, 
având misiuni divine, nemaiascultând 
nici măcar de îndemnul biblic trăiți şi 
vă înmulțiți!, care a fost redus doar la 
forma scurtă, trăiți!. Învăţatul, munca, 
devotamentul, patriotismul etc. au 
de venit noţiuni aproape ruşinoase 

3 Platon, Phaidon sau Despre suflet, Humani
tas, Bucureşti, 2018, p. 41.
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pentru aceste, să le zicem, personaje. 
Că vina aparţine familiei care, din mi
rajul plimbărilor internaţionale ale 
părinţilor, a făcut să dispară noţiunea 
celor şapte ani de acasă, sau şcolii care, 
sub cupola abramburizării realizate 
de o ministră cu ifose mesianice, ia 
împins pe toţi copiii în facultăţi, unii 
dintre ei total inapţi pentru studii 
superioare, dereglând ireparabil scara 
valorilor, sau Bisericii care a pierdut 
lupta cu noul Dumnezeu – banul, sau 
tuturor la un loc, ceva este cert – nu 
este bine.

Un prim rezultat, care a început 
deja să se manifeste, va fi umplerea 
ţării de străini, din zone total diferite 
cultural şi religios, care vor trebui să 
compenseze nemunca românilor.

Pe termen mai lung, chiar şi acea
sta va fi doar o soluţie tranzitorie spre 
generalizarea utilizării maşinilor şi ro
boţilor. 

Cultura este ultima activitate uma
nă care va fi robotizată, conform unui 
studiu recent, aşa că culturalizaţivă, 
cât nu este prea târziu!
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Am trecut, în cei treizeci de ani de 
la Revoluţie, prin diverse puseuri de 
preocupare privind educaţia, să nă
tatea, cultura, justiţia, fluturând stea 
gul competențelor care vor veni peste 
noi pentru că şcoala va fi, în sfârşit, 
liberă, nu rigidizată de po li trucii de 
dinainte, ridicând în slăvi valențele fă
cătoare de minuni ale spi talelor, care 
vor fi administrate de acum de au
torităţile locale, şi nu de veşnicul ne
priceput minister, savurând aromele 
unei culturi înfloritoare venite din 
libertatea oamenilor de cultură de a 
cutreiera lumea în lung şin lat sau 
trăind în siguranța oferită de o justiție 
in dependentă rezultată din autonomia 
judecătorilor şi lupta anticorupţie, du
blată de nişte salarii triplate. Aţi simţit 
ceva din toate astea?... 

Se petrece în societate ceva şi mai 
rău, mai periculos, probabil, în legătură 
cu eşecurile enumerate mai sus. Este 
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vorba de grozăvii care aglomerează ru
bricile de scandal ale televiziunilor de 
doi bani, rezultate din problemele de 
sănătate mintală ale cetăţenilor, din ce 
în ce mai mulţi. Evaluarea psihologică, 
scriptic trecută în toate procedurile de 
angajare, se face formal şi nu implică 
nicio responsabilitate din partea celor 
plătiţi so facă bine.

*
Era o dimineaţă frumoasă de 

toa  m nă şi urma să conduc un grup 
de străini întro excursie de o zi la 
munte. Abia aşteptam să văd simfonia 
de culori a pădurilor premontane la 
sfârşit de octombrie. Evenimentul 
avea loc înaintea încheierii, cu succes, 
a negocierii dure a unei afaceri de 
ex  port, care se desfăşura de câţiva 
ani. Fuseseră testate produsele, ana
lizate rezultatele, rezolvate obiec ţiu
nile, convenite preţurile etc. După 
toate acestea, conducerea unei im
por tante firme multinaţionale se de
plasa la Bucureşti pentru semnarea 
contractului. Ca semn că aveau gânduri 
bune era faptul că delegaţia respectivă 
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nu cuprindea numai conducătorii res  
pectivi, ci şi familiile lor, şi îşi pro gra
maseră vizita astfel încât să cu prindă 
şi un sfârşit de săptămână în România, 
pentru a se relaxa în zonele turistice 
româneşti, despre care au ziseră numai 
lucruri bune. Dat fiind contextul, îmi 
invitasem şi eu soţia.

Toată lumea era veselă. În faţa unui 
hotel bucureştean de cinci stele ne aş
tepta un microbuz luxos al unei fir
me la ale cărei servicii mai apelasem 
anterior şi fusesem mulţumit de pres
taţii. Faţă de înţelegerea iniţială, stră
inii întârziaseră câteva minute, care nu 
ar fi trebuit să fie o problemă, în fond 
plecam la o plimbare de voie, nu la 
vreo expediţie cosmică. Şoferul a avut 
însă o altă părere, vociferând total ne
protocolar.

La Sinaia, după vizitarea palatului 
Peleş, a urmat masa de prânz la res
taurantul din imediata vecinătate. Tot
deauna, organizatorii unor astfel de 
evenimente asigură masa şi pentru 
şofer. Acesta a mâncat, după care au 
urmat o serie de treceri repetate pe 
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lângă masa celorlalţi, uitânduse os
ten tativ la ceas, evident deranjante 
pen  tru toţi.

Întrun traseu deja clasic pentru o 
astfel de vizită de o zi, a urmat Branul, 
abia aşteptat de străini, care studiaseră 
o serie de materiale despre minunatul 
castel al lui Dracula, unde află, la final, 
că Vlad Ţepeş nar fi trecut niciodată pe 
acolo. Oare, întro eră în care imaginea 
estompează total adevărul istoric, ofi
cialităţile noastre turistice nu au în
ţeles că realitatea nu interesează pe 
nimeni întro asemenea situaţie? În 
fond, toată construcţia despre marele 
vampir este artificial creată, la ce folos 
să nu optimizăm exploatarea turistică 
a acestui cadou istoric făcut de un scri
itor străin excentric.

Dar problema noastră era alta... 
Aveam un monstru nu în istorie, ci 
lângă noi. Şoferul, care iar făcea curse 
nervoase în jurul nostru, sugerând în
truna să ne grăbim, a stârnit o ceartă 
cu salariaţii de acolo care, văzând că 
sunt mulţi vizitatori, au prelungit pro
gramul cu o oră.
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Dat fiind penibilul situaţiei, eu, 
în calitate de gazdă şi însoţitorul ro
mân al acelor străini, am vrut să am o 
discuţie cu acel şofer, care părea să aibă 
o problemă mult mai gravă decât lipsa 
de educaţie. A fost ca şi cum aş fi vorbit 
cu stâncile din apropiere; nu a scos o 
vorbă, nu a răspuns la nicio întrebare, 
nu a schiţat niciun gest. Începuse sămi 
fie teamă!...

Am plecat spre Bucureşti, nemai
având programat niciun obiectiv tu
ristic pe parcurs, traseul de în toarcere 
fiind prin Câmpulung Muscel şi Târ
govişte. Între timp se întunecase, iar 
robotul de la volan nu a binevoit să 
aprindă luminile. Pe serpentinele din 
acea zonă, de altfel splendide întro 
situaţie nor mală, a mers cu peste o 
sută de kilometri pe oră, stârnind mare 
panică celor din maşină, conducând 
chiar la rănirea unora dintre ei.

Când am ajuns la Bucureşti şi toţi 
coboram din maşină întro linişte apă
sătoare, fără săl întrebe nimeni ceva, 
acel Frankenstein a spus: „Aveam în
tâlnire cu gacica mea în seara asta, pe 
care am pierduto din cauza voastră!”
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Că a fost concediat de firma res
pectivă, a doua zi, pentru mine na 
mai avut nicio importanţă. Contractul 
nu sa mai semnat, iar acei străini au 
plecat acasă şi nu cred că au mai re
venit vreodată în România.

După ceva timp, un avion german 
intra întrun munte, din intenţia unui 
pilot, dintro cauză similară.

Dacă educația, făcută varză, na 
produs competenţe ci orice altceva, 
da că sănătatea, cu toate investiţiile 
fă  cute, cu toată apariţia spitalelor pri
vate şi măririle de salarii, mai mult a 
îmbolnăvit populaţia, dacă cultura, cu 
toate cele zeci de facultăţi umaniste 
apărute în plus, cu toate televiziunile, 
ziarele, teatrele noi etc. a condus la 
zdrun cinarea limbii române din toate 
încheieturile ei, dacă justiția, cu toată 
independenţa judecătorilor şi lupta 
anticorupţie, a dus la o injustiţie şi o 
nesiguranţă personală cum nu cred 
că a mai fost în istorie, cred că este ca
zul să fim atenţi, să ne luăm măsuri 
personale pentru că cele de sistem nu 
funcţionează.
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În acest sens, oameni buni, pentru 
interesul vostru, fiţi atenţi pe cine an
ga jaţi, cine conduce mijloacele de tran
s   port în care vă urcaţi, pe cine nu miţi 
în funcţii de decizie, pe cine vo taţi 
etc.!... Un bolnav mintal nici măcar nu 
este judecat, dar poate produce efecte 
iremediabile. 

Un prieten avea o vorbă: Nu dați 
briciul pe mâna maimuței!... 

43

Creaţia artistică este sămânţa cul
turii.

44

Creaţia ştiinţifică este sămânţa 
eco  nomiei.

45

La început, îi căutam eu săpunuri 
fine, din import, mai târziu, îmi căuta 
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ea săpun de rufe, de la ţară. La sfârşit, 
nu ne mai interesau săpunurile.

46

În două întâlniri succesive ale Ce
naclului „Literar ing”, cele din iunie 
şi iulie 2019, prilejuite de lansarea 
unor volume de poezie ale unor con
fraţi – Pădurea senchină de Eduard 
Dorin Ene, respectiv Pofta de... râs! 
de Ovidiu Ţuţuianu, ambii obişnuiţi 
ai grupărilor literare care practică cu 
pre dilecţie epigrama –, am avut plă
cerea să avem printre participanţi re
prezentanţi de frunte ai acestui gen 
literar, precum Elis Râpeanu, având 
un doctorat în domeniul epigramei, 
sub conducerea profesorului Ştefan 
Cazimir, George Corbu, preşedintele 
Uni unii Epigramiştilor din România, 
director al revistei „Epigrama”, Viorel 
Martin, coordonatorul Cenaclului „Ing
Epigrama” şi directorul revistei cu ace
laşi nume, Nicuşor Constantinescu, 
maestrul plin de umor al cenaclurilor 
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literare, cu o izbitoare asemănare de 
voce, şi nu numai, cu Valentin Sil ves
tru, Maria StrudzaClopotaru, cu o fi
neţe deosebită atât în poezie, cât şi în 
epigramă şi, nu la urmă, ci pentru că 
are o altfel de abordare, unică în felul 
ei, Aculin Levitzki, Jobenul de pe Calea 
Victoriei sau Poetul Gării de Nord etc.

Atât din comentariile celor de faţă 
la prezentările celor două volume men    
ţionate, cât şi din cele referitoare la 
semnalul apariţiei unei noi ediţii din 
vo lumul Un Joben pe Calea Victoriei, a 
rezultat necesitatea unei analize pro
funde a genului literar scurt, nu minor, 
cum din păcate îl consideră mulţi 
dintre diriguitorii destinelor literare 
româneşti actuali, care uită că există 
scriitori celebri pentru că au scris un 
catren bine ticluit, dar şi alţii neglijaţi 
de vremuri, deşi au publicat zeci de 
volume. 

De altfel, Nicuşor Constantinescu 
a propus o asemenea discuţie chiar la 
prezentarea volumului lansat de Ovidiu 
Ţuţuianu, legat de corectitudinea sau 
incorectitudinea utilizării tâlcului din 
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vorbele de duh ale unor înaintaşi ce
lebri în epigramele scrise în prezent. 
Sunt mai mulţi epigramişti care folosesc 
metoda, deşi aceasta reprezintă o for
mă de preluare a umorului altora.

Fondul discuţiei este însă altul. 
Prin similitudine cu muzica, dansul, 
gim nastica, patinajul artistic etc., care 
în forma lor competiţională au nevoie, 
pentru evaluare, de jurii de specialitate, 
poate şi literatura, mai ales cea în for
mă scurtă, pentru că aceasta are mai 
multă spontaneitate, ar trebui să dea 
mai multă importanţă aprecierii dife
renţiate a conţinutului stilistic faţă de 
succesul de public.

În cazul epigramei, pentru că acesta 
era subiectul discuţiei, la majoritatea 
cenaclurilor specializate, accentul se 
pune pe găsirea unor creaţii spontane 
în contextul respectiv, după care se cu
leg rezultatele şi se publică în diverse 
reviste sau antologii. După cât de a pre
ciată este gluma din subtext, atât de 
mare devine autorul.

Aculin Levitzki vine cu o abordare 
stilistică aparte, căutând construcţii 
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sofisticate care să cuprindă cât mai 
multe figuri de stil (aliteraţii, asonanţe, 
sincope, afereze, apocope, anafore, epi 
fore, anadiploze, antanaclaze, com   
paraţii, metafore, metonimii, an ti
teze, hiperbole, oximoroane etc.), 
con      curând cu el însuşi, căutând să 
gă      sească structuri naţionale care să 
aprecieze acest efort pentru dez vol
tarea limbii române, ceea ce pentru 
alte limbi există deja. Funcţie de nu
mărul de figuri de stil cuprinse de un 
catren, acesta este categorisit pe o 
scară anume, cel mai performant fiind 
catrenul cu treizeci şi două de figuri de 
stil, denumit capodoperă. Aceste creaţii 
nu au un deosebit succes de masă, prin 
similitudine cu artele şi sporturile 
enumerate mai sus, unde rar părerea 
juriilor concordă cu a publicului şi 
reciproc.

Evident, sistemul propus nu este 
suficient de cunoscut, nu este unanim 
apreciat nici de cei carel cunosc, de
ranjează pe unii să consideri că un 
catren este o capodoperă, dar discuţia 
trebuie să existe, iar dacă există în 
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alte limbi, de ce nar exista şin limba 
română?

În volumul menţionat, cu multe 
de dicaţii făcute unor personaje ce
lebre, există şi catrene cu mare succes 
de public, cele dedicate lui Mircea Di
nescu sau răposatului Eusebiu Şte
fănescu, când trăia, fiind deadreptul 
savuroase.

Aculin Levitzki mai are o spe ci fi
citate, îşi promovează singur opera, 
prin cele mai năstruşnice metode, fi
ind un adevărat scriitor profesionist, 
în cercând să trăiască din scris, abor
dare temerară în zilele noastre. Acea s
ta mă duce cu gândul la actorul Ştefan 
Iordache, care, întrunul dintre ultimele 
sale interviuri, fiind întrebat de ce face 
actorie, a răspuns cu multă naturaleţe: 
Pentru că altceva nu ştiu să fac.

47

Cam prin aceeaşi perioadă, între 
cele două războaie mondiale, în Ro
mânia şi în Spania au fost construite, la 
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Bucureşti, respectiv la Barcelona, mu
zee ale satului din cele două ţări.

Cel de la Bucureşti arată cum îl ştiţi, 
plin de locuinţe ţărăneşti autentice, dar 
alese la scara de jos a nivelului de trai 
din zona rurală a acelor vremuri, cel 
din Barcelona, cu adevărate vile, sunt 
convins că alese la nivelul superior al 
standardului vremii de acolo. Ce a ieşit, 
în ambele situaţii, reprezintă spiritul 
celor două zone: Barcelona, capitala 
Cataloniei, care se autoconsideră în 
orice „fruncea” Spaniei, a inspirat tenta 
laudativă a muzeului satului spaniol, 
iar la noi a învins din nou pornirea 
autoflagelantă a românilor de a se 
arăta în orice conjunctură mai umili 
decât sunt în realitate. 

48

În bancurile poloneze, polonezul 
este cel deştept, în bancurile româneşti, 
ro mânul este cel prost.
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49

La nivelul istoriei, scorul com
petiţiei dintre România şi Ungaria 
este de 1–1, pentru unguri a marcat 
îm părăteasa Sisi, iar pentru România 
a egalat regina Maria. Niciuna dintre 
alteţele lor nu erau originare din ţările 
respective.

50

De ceva timp, pentru a fi în rândul 
lumii bune trebuie „să fii citat”. 

În ştiinţă, în artă, mai nou, pe toate 
siteurile de socializare etc., dacă nu 
ai citări, nu exişti. Tot Biserica a fost 
înainte şi aici, doar că la ei citările se 
numesc pomeniri.

51

Arabia Saudită, sesizând o rămâne
re în urmă, la nivel urban, faţă de mult 
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mai dinamicele oraşe din Emiratele 
Ara be Unite, Abu Dhabi, Dubai etc., a 
decis să aloce o sumă uriaşă pentru a 
construi un oraş nou, oraşul viitorului, 
unde administrarea va fi făcută de ro
boţi, profesorii vor fi holograme etc. 
Sau gândit şi la un nume format din 
Ne, iniţialele cuvântului grec „nou”, şi 
Om, iniţialele celui arab „viitor”.

A ieşit denumirea de Neom!...
Vorba românului, gura păcătosului 

adevăr grăieşte! 
Se vede că pe acolo nu a fost nimeni 

care să ştie limba română, altfel ar fi 
găsit o altă combinaţie.

52

Sunt momente în viaţă când mă 
întreb dacă există ceva realmente util 
în toate „binefacerile” societăţii ac
tuale sau pur şi simplu trăim doar pen
tru a rezolva problemele agitatei vieţi 
moderne, probleme pe care nu leam fi 
avut dacă am fi ales să trăim mai sim
plu.
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Îmi place să merg în oraş cu trans
portul în comun. Prefer să văd oameni 
de aproape, să le simt prezenţa şi re
acţiile, atunci când acestea sunt ci
vi lizate, săi ajut cu un sfat sau o in
formaţie pe cei care au nevoie.

Eram întrun autobuz RATB, de 
altfel, foarte confortabil, unde încercam 
săl conving pe un nene de la ţară, plin 
de paporniţe, să nu facă o prostie. 
Aflasem din întrebările sale, adresate 
în toate direcţiile, că intenţiona să 
a jun gă la Autogara Basarab, şi îl sfă
tuiam să nu coboare că mai este mult 
până acolo, eram abia pe la Piaţa Uni
rii. Nu am fost la fel de convingător 
ca vocea computerizată din difuzorul 
care dotează de o vreme mai toate 
mij loacele de transport, care nu mai 
contenea spunând „Următoarea staţie 
Basarab, următoarea staţie Basarab”. A 
coborât bietul om!... Probabil a pierdut 
legătura sau sa rătăcit, Dumnezeu 
ştie...

De o bună perioadă, informaţiile 
pe care călătorii le primesc în autobu
zele din Bucureşti sunt desincronizate 
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faţă de starea din teren, motiv pentru 
care leam solicitat şoferilor, de mai 
multe ori, să oprească sistemul, la cap 
de linie, atunci când constată proasta 
funcţionare a acestuia. Lipsa unei in
formaţii este preferabilă uneia false. 
Rezultatul a fost nul. 

Am găsit ocazia, miam zis eu, când 
am predat nişte cursuri pe un pro iect, 
la care au participat circa 1 000 de 
salariaţi RATB. La toate clasele or ga
nizate, am transmis cursanţilor acest 
mesaj. Toţi lau considerat logic, dar 
rezultatul a fost tot zero. Circulă auto
buzele în neştire dezinformând că
lătorii referitor la staţiile care se suc 
ced, încât cei care nu cunosc Bucureş
tiul sunt „ajutaţi” să se... piardă!

Tot agitândumă să fac o faptă bună, 
nu am observat cum cineva mia furat 
telefonul din buzunar. Am făcut tot ce 
trebuie în astfel de situaţii nedorite, 
dar tot mai prezente. Am fost la poliţie 
să reclam furtul. Sincer, nu aveam nicio 
speranţă în găsirea lui, dar voiam să fie 
înregistrată undeva, oficial, dispariţia 
mijlocului de comunicare, că, Doamne 
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fereşte, mai răpeşte careva vreo fată, 
folosinduse şi de telefonul meu, şi nu 
ar fi bine.

Poliţiştii mau primit distant, dar 
ci vilizat, dândumi de înţeles, din dis
cuţie, o ideee, că hoții sunt mult mai 
deştepți decât restul populației, iar, 
altă idee, că în țara asta toți sunt hoți, 
în afară de polițişti. Ca om care mam 
ocupat la viaţa mea şi de logică, nu 
pot să nu constat că, punând cap la 
cap cele două afirmaţii, rezultă că 
reprezentanţii ordinii şi siguranţei 
noastre zilnice nu stau prea bine pe 
scara inteligenţei. Ei au spuso, ajun
gând la ceea ce ştie toată lumea, în doi 
paşi logici!

La firma de telefonie, unde blo
casem numărul telefonului furat, apro
po, serviciul de urgenţă funcţio nează 
bine, am constatat, cu stupoare, că 
pen tru a lua un alt telefon, trebuie să 
faci un nou abonament, plătindul în 
continuare şi pe cel furat. Nui aşa că 
sună a jecmăneală?...

Am decis sămi iau un telefon care 
ia pus în mare încurcătură pe cei de 
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acolo, pentru că nul aveau!... Un te
lefon antifurt, simplu, simplu, simplu, 
cu butoane, doar cu telefonie, fără in
teligenţă încorporată... Mam săturat 
să umblu cu atâta inteligenţă, înglobată 
întro cutiuţă, după mine, care, în plus, 
îi mai şi instigă pe reprezentanţii „celei 
mai inteligente părţi a populaţiei” la 
acte antisociale.

Bucuros, cu un telefon simplu în 
buzunar, ajung acasă, unde patru zile 
firma de cablu nea lăsat şi fără in
ternet, pe care contam în lipsa unui 
telefon inteligent, dar şi fără televizor. 
Nu căţi vine săţi iei câmpii din fru
moasa noastră Capitală?...

*
Chiar că nu aveam niciun chef să 

răspund propunerii soţiei de a merge 
la Spectacolul de apă, muzică şi lumini, 
care are loc în toate serile de sfârşit de 
săptămână în Piaţa Unirii. 

De multe ori mam gândit că Bu
cu reştiul nu are un loc special, ca 
multe alte capitale, unde să se strângă 
lumea dintrun motiv anume, evident 
plăcut, să se simtă bine, să viseze, să 
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danseze etc. Ei bine, la găsit, este acest 
spectacol!

Nu mă interesează cine a decis, 
cine şi cât a plătit, important este că 
sa făcut. Fiecare mare oraş, dacă vrea 
să aibă personalitate, trebuie săşi 
permită o nebunie frumoasă care săl 
scoată din anonimat. Aceasta este ne
bunia actuală a Bucureştiului! Ştiu că 
trăim întro epocă în care totul se po
litizează, dar nu mă interesează. Echi
distanţa mea politică este foarte bine 
cunoscută celor care mă ştiu, în sensul 
că îi urăsc pe toți politicienii la fel, nu ca 
oameni, ci pentru ce au făcut în ultimii 
30 de ani cu România. Cine a realizat 
această minune mar interesa, pentru 
al felicita, dar nam putut desluşi din 
holograma de la sfârşit. Nu este timpul 
pierdut!

Mulţi sar grăbi să spună că ames
tecul de stiluri muzicale nu este pe 
gustul lor, alţii că este împiedicată 
cir culaţia timp de o oră, alţii că nu le 
pot dormi nepoţii etc., dar eu spun că 
la punctul culminant al spectacolului, 
după succesiunea formată din „Hora 
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Unirii”, „Valsul Gramofon” al lui Eugen 
Doga şi o piesă impecabil interpretată 
de Gheorghe Zamfir, urmate de o sârbă, 
am văzut români zâmbind, dansând, 
visând, lăcrimând etc., cum rar mai 
avem ocazia să vedem de o vreme 
încoace, şi străini discutând exaltaţi, 
di ferit de cum auzim că discută despre 
cum sunt catalogaţi concetăţenii noştri 
în ţările lor.

Nu puteam să nu mă gândesc că 
printre românii de acolo pot fi şi cei 
care fură telefoane, şi poliţişti care 
con sideră că toţi românii sunt hoţi, şi 
salariaţi de la companii multinaţionale, 
fără de care nu mai putem trăi, dar 
care cam au tendinţa de a ne jecmăni, 
şi unii care cer ciubuc pentru aşi face 
meseria etc., iar printre străini pot fi şi 
cei care ne consideră pe toţi cerşetori, 
şi cei care ne consideră mâncători de 
lebede etc.

Nu cred că un om, român sau 
străin, că doar suntem fraţi în Uniunea 
Eu ropeană, care vede un asemenea 
spec tacol, nu se gândeşte măcar un 
pic că trebuie să fim mai buni, să ne 
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comportăm ca fraţii, nu ca duşmanii, 
să ne facem treaba mai bine oriunde 
am fi implicaţi şi să sperăm la un viitor, 
comun, mai bun.

Totuşi, suntem fraţi... Şi, nu uitaţi, 
în lipsa aceasta de soluţii, arta poate fi 
o rezolvare!

53

În lumea tehnică, unde lucrurile 
sunt mai clare decât în cea uma
nistă, există aşazisul sindrom al de
panatorului, care constă în dispe
rarea acestuia când tot descoperă 
com  ponente bune în încercările sale 
repetate de a o găsi pe cea stricată în  
trun sistem care nu merge. În so
cietatea actuală, unde există o ava
lanşă de laude sau autolaude, întrun 
narcisism bolnav, mai ales prin reţelele 
de soci alizare, este foarte greu de a 
găsi tra tamentul adecvat pentru că nu 
avem un diagnostic. Cum de suntem 
toţi atât de buni, dar rezultatul este 
prost?...
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Când eram mic, prin multitudinea 
de rude, la ţară toţi sunt rude cu toţi, 
aveam şi un unchi, nea Gligore, aşa se 
spunea atunci. Era altfel decât ceilalţi... 
Bărbaţii, până şi femeile, înjurau, el nu, 
toţi beau, el nu, toţi aveau cai, el avea 
un măgar, toţi aveau pruni şi zarzări, 
pentru făcut ţuică, el avea un piersic. 

Acel piersic, unicat pe acea vale, 
făcea nişte fructe cum nu mai văzu
sem până atunci. Nu erau deosebit de 
mari, dar aveau sâmburele şi partea 
din jurul acestuia de o culoare roşie 
intensă şi se despicau foarte uşor. Co
piii care păzeau vitele prin preajmă 
mâncau liberi acele fructe, fără să le 
pese că cineva iar acuza că le fură.

Am suferit foarte mult când, într
un an ploios, o alunecare de teren a 
dus la vale tot locul lui nea Gligore, cu 
piersic cu tot. Mintea noastră de copii 
nu ne ducea la pericolul care ar fi putut 
să fie pentru noi dacă neam fi nimerit 
pe acolo când nu trebuia, ci doar la 
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părerea de rău după minunatele roade 
ale acelui pom. 

De atunci, de câte ori vedeam ta rabe 
cu fructe, de atâtea ori gândul îmi zbura 
la piersicul copilăriei mele, niciodată 
negăsind piersici atât de bune.

După zeci de ani, când grădinăritul 
a început să fie pentru mine nu atât 
o sursă de alimente, ci o metodă de 
ami umple timpul şi a goni plictiseala, 
am decis să fac ordine în curtea so
crilor, prea bătrâni pentru a se mai 
ocupa de ea. A trebuit să negociez cu 
şerpii, ciorile, coţofenele, şobolanii şi 
alte vietăţi fiecare metru pătrat şi să 
defrişez bălăriile care aproape se în
lemniseră, ca nişte mici păduri. La un 
moment dat, am găsit în această junglă 
autoimprovizată un firicel de plantă 
care mi sa părut, după frunze, a fi un 
piersic. Am curăţit ierburile şi ciulinii 
din jurul lui, lam tuns un pic pentru ai 
orienta creşterea, lam udat mereu, iar 
el a crescut întrun an cât alţiin şapte, 
nu la figurat, ci la propriu. 

Anul următor era mai mare decât 
toţi pomii altoiţi, cumpăraţi de la  pepi
niere pretenţioase, plantaţi cu cinci–
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şase ani în urmă, şi a făcut primele 
piersici, exact ca ale lui nea Gligore!

Nu este prima dată când trăiesc cu 
impresia că Dumnezeu îmi răspunde... 

55

Elefantul nu calcă cu intenţie peste 
furnici, dar se întâmplă destul de des 
so facă. Deci nu staţi prin preajma ele
fanţilor! 

56

Să bagi un elefant întro cutie de 
chibrituri este imposibil, dar chiar în
cercarea poate fi periculoasă. Se poate 
enerva! Aviz femeilor geloase!

57

Înainte era mai uşor să repari de
cât să schimbi, astăzi este mai uşor să 
schimbi decât să repari.
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Când nu ştii să rezolvi o problemă, 
cel mai simplu este să o negi.

59

De zeci de ani, neam obişnuit să 
auzim despre categorisirea diferitelor 
generaţii de scriitori români în gru pări 
de genul „Generaţia 70” sau „Şapte
zeciştii”, la fel şi pentru decadele ur
mătoare, dar paradigma nu a conti
nuat şi pentru cei care au fost martorii 
trecerii omenirii întrun nou mileniu, 
cei pe care aş îndrăzni să îi adun sim
bolic sub denumirea de „Generaţia 
2000”. Păstrând similitudinea cazuri
lor precedente, când se reţineu doar 
ulti mele două cifre semnificative ce 
caracterizau decada, etapa respectivă 
ar mai putea fi definită şi ca „Generaţia 
00” şi nu ar fi lipsită de sens, având 
în vedere că, în România, în această 
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perioadă au avut loc mai multe înce
puturi, precum:

– scriitorii au putut scrie liber, 
prin eliminarea cenzurii, după eveni
mentele din anul 1989;

– au apărut forme organizatorice 
noi (societăţi literare, fundaţii, asociaţii 
etc.) care au susţinut înfiinţarea unui 
mare număr de edituri, reviste, ce
nacluri şi saloane literare care au con
tribuit la creşterea fără precedent a 
volumului de literatură publicată;

– a pătruns, odată cu ceea ce sa 
întâmplat în întreaga lume, tehnica de 
calcul în procesarea, publicarea, arhi
varea şi difuzarea literaturii de toate 
genurile;

– paralel cu scăderea finanţării din 
partea statului, a apărut finanţarea 
privată a literaturii, ca de altfel a tutu
ror celorlalte ramuri ale culturii;

– sau făcut paşi importanţi în cu
noaşterea reciprocă şi colaborarea 
din tre scriitorii români şi cei străini, 
precum şi între scriitorii români din 
ţară şi cei din străinătate.

În prezent, după aproape treizeci 
de ani de la iniţierea acestor schim
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bări, este evidentă lipsa unei evaluări 
can titative şi calitative a rezultatelor. 
Cea mai comodă abordare este aceea 
de a nega totul, de a considera că în 
această perioadă nu sa întâmplat ni
mic semnificativ, cum am auzit, din 
păcate, adesea, din partea multor cri
tici literari tradiţionalişti, cu ocazia 
unor interviuri sau a altor apariţii 
pu blice. Este evident că un asemenea 
proiect nu se mai poate realiza prin 
metodele vechi, cu fişe scrise de mână 
şi dactilografe, cum au fost elaborate 
marile istorii literare precedente, acum 
fiind absolut necesare metodele bazate 
pe tehnologii informatice, la îndemâna 
scriitorilor din generaţia actuală.

La nivel local sau pe anumite ca
tegorii de apartenenţă a autorilor sunt 
mai multe realizări, lucrări de sinteză 
parţiale, dar nu există un proiect na
ţional pentru evaluarea literaturii ro
mâne, „Generaţia 2000”, cu analizarea 
realizărilor şi tendinţelor de evoluţie 
a domeniului în ultimii treizeci de ani. 
Cine se încumetă? Uniunea Scriitorilor 
se dovedeşte neputincioasă şi în acest 
domeniu!
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60

Istoria literară este ştiinţă, iar 
critica literară este artă. Cine nu cu
noaşte diferenţa nu este nici istoric, 
nici critic.

61

Este cunoscut că intelectualii au 
fost adesea purtătorii mesajelor de 
stânga. Arta, filozofia, religia etc. au 
pro povăduit mereu necesitatea evitării 
rupturilor sociale, mulţi interpretând 
voinţa divină ca pe un factor nivelator, 
unificator. Unii îl consideră ca purtător 
de mesaj, în acest sens, chiar pe Iisus 
Hristos. 

Evident că eforturile care trebuie 
făcute sunt, în special, în direcţia ce
lor avuţi, pentru a mai lăsa de la ei, 
pe orice cale, spre cei năpăstuiţi de 
soartă, acţiunile de binefacere în acest 
sens fiind organizate sau spontane. La 
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cele spontane, nu totdeauna intenţiile 
binefăcătoare sunt interpretate corect 
de cei care ar trebui să beneficieze de 
acestea.

Personal, am renunţat la ideea unei 
ţinute elevate în mediile unde nu este 
absolut necesar, de exemplu la lucrările 
casnice uzuale, la plimbatul câinelui 
etc. De când primisem de la Academie 
un costum foarte elegant, cu fel de fel 
de ornamente realizate cu fir aurit, 
pe care soţia la desemnat imediat ca 
fiind foarte bun pentru înmormântare, 
nu mai aveam nicio grijă vestimentară 
legată de viitor. În vecinătatea locuinţei 
mele sa creat chiar un folclor cum că 
ar fi vorba de doi fraţi gemeni: unul pe 
care îl ia în fiecare dimineaţă o maşină 
elegantă cu un şofer pe măsură şi îl mai 
aduce spre seară şi altul care face toate 
treburile casei, care arată ca un argat 
de pe vremuri. În realitate, în ambele 
ipostaze, eram tot eu. 

Întruna dintre situaţiile curente, 
când mă întorceam de la piaţă în ţinuta 
co respunzătoare, întro zi mizerabilă de 
noiembrie târziu, pe o burniţă agasan
tă agravată de un vânt pătrunzător, 
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  tre când pe lângă un cerşetor care deja 
făcea parte din peisaj, atât de des fiind 
acolo, compătimind situţia acestuia, 
lam întrebat dacă nu doreşte să îi dau 
nişte haine destul de bune, de calitate, 
pe care nu le purtasem decât de câteva 
ori şi nu prevedeam a le mai folosi vre
odată. Răspunsul cerşetorului a fost 
ferm: „Dacă arată ca cele de pe dum
neata, nu mă interesează.”

Întro altă situaţie, dar cu aceeaşi 
semnificaţie, mă aflam întrun autobuz 
public din Bucureşti, unde un cerşetor 
îi agasa pe toţi cu insistenţele sale, 
făcând uz de toate metodele cunoscute. 
De când văzusem un film despre cer
şetorie, cu un rol negativ excelent in
terpretat de Gheorghe Dinică, miam 
propus să nu mai cedez uşor la ase
menea presiuni psihice, aşa că lam 
tratat cu indiferenţă pe individ. Pro
babil şi ceilalţi călători văzuseră filmul, 
aşa că au făcut la fel. 

Exasperat, după ce a insistat cale 
de două staţii, cerşetorul a coborât. 
Nu avusese niciun succes. Pe scara 
au to  buzului, cu multă ură în privire 
şi în glas, a urlat: „Firaţi ai dracu’ de 
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proşti!... Dacă era ceva de capu’ vostru, 
nu mergeaţi cu autobuzu’!” 

În climatul social în care trăim, 
poate avea şi el dreptate. Sunt convins 
că de filozofia mobilității urbane du
rabile nu auzise şi nici nul interesa. 
Asta nu era numai vina lui.

62

Contrar părerii multora, că cea 
mai frumoasă perioadă din viaţă este 
studenţia, eu am ales alte două: anii 
liceului, când simţeam că pot face orice, 
şi cei ai pensiei, când chiar fac orice.

63

Un prieten care a ieşit din sală la 
o reuniune în care tocmai îl lăudam 
pe un alt prieten, pe care el nul înghi
ţea, ma abordat, ulterior, săşi ceară 
scuze:

– Ştii... atunci apăruse o urgenţă şi 
trebuia neapărat să plec! Sper că nu   
teai supărat.
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– Nu ştiu despre ce spui, iam răs
puns. Una din primele lecţii care miau 
rămas de la un curs de actorie pe care 
lam făcut, din păcate, la bătrâneţe, ar 
fi fost bine săl fac mai devreme, ma 
învăţat ca, atunci când vorbesc în faţa 
unei mulţimi, să mă concentrez asupra 
discursului şi nu asupra sălii. Aşa că, 
nici nu team observat...

64

Spre deosebire de linia oficială, eu 
cred că ţării noastre, în prezent, pros
tia îi face mult mai mult rău decât co
rupţia. Acestea se întrec permanent, 
fiind în faţă când una, când alta, dar 
vor coexista totdeauna. Sunt nişte boli 
incurabile pentru că aceia care trebuie 
să le vindece sunt şi proşti, şi corupţi!...

65

Printre mituri şi iluzii mergem 
înainte, vorba unora, că înainte era 
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mai bine. Nici nu se putea o limbă 
mai potrivită poporului nostru decât 
aceasta pe care o avem, unde, de exem
plu, cuvântul „înainte” desem nează şi 
„viitorul”, şi „trecutul”. Uneori, aces
te ambiguităţi dau savoarea unor ca
lambururi făcute de oameni dotaţi de 
Dumnezeu cu har.

Am crezut multă vreme, după gân
durile ascunse ale speranţelor noas tre 
din perioada comunistă, că pe oa menii 
cu har ia înghesuit divinitatea doar 
în epoca interbelică, toţi cunoscuţii 
care apucaseră să trăiască şi în acele 
vre muri promovând mai oficial, mai 
neoficial, acest mit. După 1989, fiind 
întro poziţie care avea de a face cu me
diul economic, am cunoscut un nene, 
bine trecut de nouăzeci de ani, care 
făcuse afaceri înainte de război şi avea 
atâta entuziasm că voia să facă şi după 
aproape cincizeci de ani, la revenirea 
noastră la capitalism. Acest distins 
domn mia dăruit o colecţie de ziare din 
pe rioada respectivă, care ma delectat 
timp de câteva săptămâni, luminându
mă în multe aspecte ale vieţii de atunci. 
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În cazul unora, constatam că fusese  
răm victima miturilor, dezinformărilor 
sau a ştirilor false sau la mâna a... zecea. 
Am aflat, de exemplu, ce făceau unii 
dintre eroii comunismului în perioa
da de dinainte de a fi comunişti, şi nu 
era în favoarea politicii pentru care 
se băteau cu pumnii în piept, că unii 
din tre stâlpii politicii şi ai culturii mai 
erau, uneori, daţi afară din parlament 
pe motiv de absenţe nemotivate. Este 
o idee, şi o informaţie în acelaşi timp, 
care ne spune că atunci se putea. Bălă
căreala din presă era ca acum, iar po
ziţiile oficiale ale publicaţiilor erau 
puternic afectate politic. 

Nu am rămas cu imaginea iniţială, 
acum fiind mai aproape de părerea că 
harul este împărţit uniform în timp şi 
spaţiu, dar trebuie create condiţiile de 
al fructifica.

Atunci nu erau televiziunile... Aici 
nu ne mai putem compara! O mare 
iluzie a noii epoci pe care o trăim!...

Aici, unde nu putem compara, nu 
înseamnă că nu putem corecta! Ştirile 
minore ridicate la rang de senzaţie, 
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informaţiile false, greşelile de limbaj 
sunt la ordinea zilei, dar ce a început 
să fie la fel de supărator este, în ul
tima vreme, intervenţia în direct, 
sau chiar participarea la emisiuni de 
lungă durată şi la ore de vârf a unor 
patroni, sau a unor reprezentanţi ai 
acestora, insuficient pregătiţi pentru 
aşa ceva. În acestă situaţie nu mai 
există scăparea din presa scrisă, exis
tenţa unui corector, şi totul este pus 
pe masă în toată splendoarea in
culturii respectivului individ. O mostră 
recentă, după evenimentele din Iran, 
la una dintre televiziunile de ştiri din 
Bucureşti, în studio aflânduse mo
deratoarea, cineva din familia care pa
tronează respectivul post şi un ex pert 
în relaţii internaţionale:

– Staţi, mă, să vă zic eu că am fost 
acolo, să vă introduc eu în atmosferă!... 
Păi, atunci, era şef ăla, mă, care era pri
eten cu Ceauşescu... Cum îi zice mă?.... 
A... aşa că miam amintit, mă... şa hul. 
Nevastăsa era aia... cum o chema, 
mă?... Era italiancă, debita plin de el 
o mul patronatului.



     Nicolae Vasile

118 

Expertul încerca să intervină să 
prezinte contextul istoric al eveni
mentelor, dar şeful nu se lăsa aşa de 
uşor:

– Lasămă, mă, pe mine, că ştiu 
eu mai bine, că doar am fost acolo!... 
Cel care era acolo şi negocia, şeful 
românilor, era tata, ce să o mai dăm 
după deget!... Ăia voiau să continue 
relaţiile cu noi, să cumpere piese de 
tractoare, dar nul iertau pe Ceauşescu 
că a fost prieten cu şahul... Ştiu eu, că 
doar eram acolo, ce dacă eram copil!...

Uite tot aşa, continua emisiunea, 
moderatoarea nu putea face nimic, 
doar era şeful!... Până am schimbat pe 
alt post, că măcar această libertate şi 
posibilitate o avem... Asta nu înseamnă 
că nu sunt şi patroni de televiziune 
foarte buni.

66

Platon spune, întrunul dintre 
di a logurile sale, Banchetul, în care 
vor  beşte despre toate felurile de iu
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bire, că oamenii erau cândva nişte 
făp turi sferice, cu patru mâini şi pa
tru picioare, care deveniseră foarte 
puternici şi voiau să ia din puterea ze
ilor. Zeus, văzânduse afectat de pre
tenţia acestora, a hotărât săi taie în 
două, fiecare parte cu câte două mâini 
şi două picioare, rămase cu dorul du
pă jumătatea cealaltă. Aşa explica el 
iubirea, continuând de fapt un mit al 
lui Aristofan, care spunea că erosul este 
forţa de alipire a noastră de jumătatea 
pe care am pierduto. După această 
operaţiune, Zeus ia cerut lui Apollo, 
zeul frumuseţii, să le coasă oamenilor 
pântecele, pe partea unde fuseseră 
tă iaţi, pentru ai face mai frumoşi. 
Asta este legenda antică, însă care nu 
explică sexurile. 

Sunt şi astăzi uimit, cum, fără să 
ştie de Platon, Aristofan şi Apollo, fără 
prea multă ştiinţă de carte, mama ne 
spunea, când eram mici, pentru ex
plicarea diferenţelor dintre fraţi, care 
eram şi băieţi şi fete, şi începusem 
să ne întrebăm despre diferenţele 
constatate, că „Dumnezeu, după ce nea 
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creat, la ultima operaţiune, coaserea 
pe burtă, la băieţi a făcut nodul de final 
de cusătură rămânând şi un crâmpei 
de aţă, iar la fete, aţa nu sa ajuns, 
rămânând o parte necusută”.

67

Tot mama, ca să nu ne întindem 
prea mult la masă şi să învăţăm că 
este bine să măturăm dupa aceea, ne 
spunea: „Maica Domnului stă în ge
nunchi de câte ori cineva mănâncă, 
de când începe până când termină, 
inclusiv cu măturatul.” Noi, care avem 
deja un cult pentru Maica Domnului, 
ne conformam cu sfinţenie, dar eu, 
care aveam de atunci logica în sânge, 
nu mam abţinut până nu am făcut 
remarca: „Păi, chiar dacă terminăm 
noi mai repede, tot mănâncă cineva 
un deva şi Sfânta Fecioară tot stă în 
genunchi.”
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68

A strănutat China şi sa îmbolnăvit 
toată planeta! Să fie începutul acelei 
ere galbene de care spune Biblia sau o 
nouă etapă în manipularea unor cercuri 
doritoare de dominaţie globală care îşi 
schimbă locul cartierului general?

69

Un minuscul virus a dat înapoi 
toate rezultatele globalizării din ultima 
sută de ani. Înseamnă că „grandioasa” 
construcţie a uniformizării sociale a 
omenirii – bazată pe rezultatele remar
cabile din informatizare şi transporturi 
– este artificială.

70

Familia, naţia şi religia mai au 
de tră it! Şiau găsit un apărător de 
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   nădejde  care nu poate fi învinuit nici 
de incorectitudine politică, nici de na
ţio nalism: noul coronavirus.

71

Zicese că pandemia de coro na
virus din Italia a început de la mul
titudinea de chinezi veniţi la mun că 
în Lombardia, dar sa inflamat de la 
meciul de fotbal din Liga Campionilor, 
dintre Atalanta Bergamo şi Valencia, 
care sa jucat, în plină criză, pe sta
dionul San Siro din Milano, în pre
zenţa a vreo cincizeci de mii de fani, 
mai bine de trei sferturi italieni, restul 
spanioli. După victoria cu 4–1, rezultat 
excepţional, bergamezii sau dus acasă 
unde au făcut o chermeză şi mai mare. 
Dezastrul avea sa vină! Spaniolii au pus 
şi ei sămânţa bolii la întoarcerea acasă 
şi, pe principiul că nicio belea nu vine 
singură, după necazul sportiv, a venit 
unul medical şi mai mare.

Noroc că la noi, la meciurile de fot
bal, nu prea merge nimeni!
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72

Studenţii noştri sunt pregătiţi de 
criză de ani buni. Nu mai vin la cursuri 
pentru a nu forma grupuri mari care 
să favorizeze infectarea cu noul coro
navirus. Premoniţie...

73

Situaţia prin care trecem toţi, cea 
cauzată de apariţia de undeva a acestui 
nou coronovirus, nea luat prin sur
prindere. Chiar discutam recent cu 
cineva, din aceeaşi generaţie cu mi
ne, că am fost norocoşi. Perioada abu
zurilor grosolane ale comuniştilor 
nea prins prea mici ca să o simţim, 
Revoluţia a venit la o vârstă potrivită 
pentru ca ulterior să preluăm poziţii 
cu multe oportunităţi de viaţă şi profe
sie, iar acum, ca proaspeţi pensionari, 
să putem privi fără prea multă im
pli care peisajul, uneori distractiv, al 
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amestecului cam nereuşit de socialism 
şi democraţie care se derulează de ceva 
timp. Eram bucuroşi că nu am prins o 
epocă cu războaie, cum sa întâmplat 
cu părinţii şi bunicii noştri.

Nu a fost să fie aşa până la sfârşit, 
a venit acest război biologic cu acest 
perfid virus. Nu ştiu cum se va termina. 
Mă înscrisesem în rândul tuturor, du pă 
indicaţiile oficiale, păzite cu stric teţe 
de autorităţi şi transformate în trun 
ins trument de făcut bani, prin amenzi 
destul de piperate, foarte ne cesari în 
această perioadă pentru lup ta cu vi
rusul. Pierdusem rolul meu din ultima 
perioadă, cel de rotiţă în formarea unei 
conştiinţe publice. După o viaţă de im
plicare în management, în care am dat 
de lucru la mii de oameni, în ultima 
parte a vieţii mam văzut mai util ca 
scri itor şi publicist decât ca manager.

De când a început această criză, am 
constatat, pentru a doua oară în viaţă, 
prima fiind la cutremurul din 1977, că 
instinctul de conservare al omului este 
mult mai puternic decât celelalte, cel 
cultural fiind printre ultimele. Toa tă 
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linia mea de comunicare prin re viste, 
siteuri, bloguri etc. a devenit ne
func ţională, fiindumi oarecum ruşi
ne să mai deranjez oamenii plini de 
griji cu „prostiile” mele: poezii, eseuri, 
editoriale, aforisme etc. 

Şi totuşi, azi, ceva ma făcut sămi 
reiau seria comu nicărilor cu oamenii, 
în tâmplare care ma convins că trebuie 
să revin la locul meu, acela de ai con
vinge şi pe ceilalţi că trebuie să facă 
eforturi să rămână la locul lor. Aceasta 
le va fi de folos acum, trecând mai uşor 
peste singurătatea şederii nevoite în 
casă, dar şi ulterior, prin reintrarea 
mai uşoară în ritmul revenirii la viaţa 
normală. Nu ăsta e sfârşitul lumii!...

Ce sa întâmplat? Azi, fiind dumi
nică, am tras de mine să fac ceea ce 
făceam şin duminicile de dinainte de 
criză, program ce se încheia cu  mă tu
ratul  prin curte şi o spălare cu fur tunul 
de apă, inclusiv în gura de canal. 

De data aceasta, când am săltat 
ca pacul greu de fier, a ţâşnit pe lângă 
mine, mam şi speriat, o vrabie care 
sa aşezat pe o streaşină din apropiere, 
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mul ţumindumi în toate felurile în care 
se pricepea ea. 

Nu ştiu cum ajunsese ea acolo, dar 
ştiu că, dacă nu deschideam acel ca
nal, ar fi murit. Cât timp o fi aşteptat 
ca eu să fiu acolo unde trebuia să fiu 
în fiecare duminică, probabil, fiind una 
dintre zecile de vrăbii pe care le hră
nesc eu zilnic? 

Este un semn? Pe fiecare ne aş
teaptă cineva să fim la locul nostru... 
Numai aşa societatea va merge îna
inte, iar acest episod trist legat de 
coronavirus va deveni o amintire ne
plăcută. Doamne ajută!

74

Trăim vremuri deosebite!... 
Din cauza acestui necunoscut 

noucoronavirus, o lume întreagă 
es te în carantină, iar aceasta dere
glea  ză majoritatea activităţilor so
ci   ale, economice etc. printre care şi 
în văţământul. Catastrofiştii de ser
viciu, care se găsesc oriunde, nu nu
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mai la noi, vor spune că vom avea o 
ge nerație neterminată, pentru că ele
vii nu au putut săşi desăvârşească 
in gurgitarea de cunoştinţe, cam dea 
valma, bramburite de sistem de vreo 
treizeci de ani etc. 

Personal, consider că învăţământul, 
indiferent cât de bine organizat, nu 
este decât un antrenament, iar în ac
tivitatea ulterioară nu se vor regăsi în
tocmai cele studiate la orele de clasă. 
Sportivii ştiu că, de multe ori, schim
barea metodelor de antrenament este 
benefică în rezultate. Această tre ce
re temporară de la şcoala normală 
la cea online, nedorită de nimeni de 
această dată, poate fi interpretată ca 
o schimbare de metodă şi nimic mai 
mult, iar experienţa căpătată să fie 
utilă, ulterior. Ar fi o greşeală să se de
cidă îngheţarea anului, chiar dacă, în 
viitor, acesta va fi tot timpul categorisit 
ca fiind un an mov, în sensul de ciudat. 
Vom vedea mai jos şi o semnificaţie 
par ticulară a termenului, definit de 
mine în romanul de debut, Punctul se 
spri jin (2000).
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Ei bine, recunosc, nu pentru prima 
dată, eu sunt un asemenea neterminat, 
şi tot din cauza unei carantine!... Nu, 
nu, să ne înţelegem, situaţia de acum 
nu a mai existat niciodată, cel pu
ţin în timpul generaţiei mele, dar în
tâmplări personale şi decizii politice 
ale acelor timpuri mau făcut să trăiesc 
situaţii similare cu cele ale elevilor şi 
studenţilor de astăzi, cu mari în treruperi 
în activitatea didactică cu rentă. 

Era în anul 1967. Din cauza unui 
accident la fotbal în curtea şcolii, ur
mat de o succesiune de greşeli me
dicale, am pierdut primul trimestru 
de şcoală, fiind pe rând internat la 
spitalele din Găeşti şi Piteşti şi evident 
că la acestea nu aveam posibilitatea 
să continui şcoala. Însă în trimestrul 
al doilea am ajuns la Sanatoriul din 
Mangalia, care avea şcoală, dar, con
form regulamentelor sa nitare, am fost 
iniţial dus în carantină. 

Iată că am ajuns la subiect!... Pe
rioada standard a acesteia era de trei 
săptămâni, nu de două, ca în cazul co
ronavirusului, iar dacă în timpul acesta 
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cineva de acolo suferea de o boală 
contagioasă, tot grupul era blo cat până 
ce o făceau toţi. 

Şi, uite aşa, am mai pierdut şi tri
mestrul al doilea... Când am ajuns în 
pavilionul central, unde era posibil de 
făcut şcoala, colegii mei erau deja în 
trimestrul al treilea, adică în ultimul 
şi cel mai scurt al anului şcolar. Cu 
toate rigorile şi birocraţia comunistă, 
cum i se zice astăzi, căutânduise 
numai neajunsuri, deşi nu era chiar 
aşa, cu sufletul şi eforturile deo sebite 
ale profesoarei de biologie, dom
nişoara Elena Câşlaru (Dumnezeu să 
o odihnească în pace!), sau obţinut 
toate aprobările de la judeţ, de la mi
nister, pentru a susţine diferenţele 
res pective şi tezele pentru tot anul pe 
par cursul trimestrului al treilea. Aşa 
am câştigat un an, clasa a şaptea, sau 
nu am pierdut un an, se poate spune în 
ambele variante. 

Nu am simţit niciodată, pe parcur
sul şcolar ulterior, că aş fi cumva in
ferior colegilor mei, din contră, mam 
situat tot timpul printre fruntaşi.



     Nicolae Vasile

130 

Şi ca neterminarea mea să nu ră
mână neterminată, am mai avut o 
păţanie deosebită, de data aceasta în 
studenţie. Insist pentru că nu vreau să 
susţin ideea că studenţii actuali ar fi 
cumva păgubiţi în procesul de educaţie 
din cauza carantinei legate de acest 
nou coronavirus. Glumind, aş putea 
spune că ei au fost chiar premonitivi, 
ne venind la cursuri de câţiva ani buni, 
nefiind în pericolul formării de grupuri 
mari, nerecomandate azi din punct de 
vedere sanitar.

Vreau să prezint, astfel, lipsa de 
temei a unor idei preconcepute pri
vitoare la grădiniţe bune sau rele, şcoli 
de stat sau private, din ţară sau stră
inătate, licee mari sau mici, cu sau fără 
tradiţie, universităţi mari sau mici etc. 
care pun pe primplan instituţia, şi 
nu omul. Combinaţii de tipul „proşti 
în instituţii merituoase” şi „deştepţi 
porniţi din noroi” umplu rubricile 
ziarelor şi televiziunilor, cu precădere 
în vremurile grele, cum este cea pe care 
o trăim în prezent. În aceste ocazii, gă
unoşenia laudelor pompoase, uneori 
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nemeritate, obţinute pe criterii politice 
sau de alt fel, iese la iveală atât în cazul 
persoanelor, cât şi al instituţiilor. Vezi 
retragerea titlului Meritul sanitar Spi
talului de Urgenţă din Suceava, de că
tre Preşedenţia României, acordat abia 
anul trecut, vă imaginaţi cum.

Prin anii ’70, conducerea co mu
nistă, cam speriată de agre sivi tatea 
sovietică concretizată în 1968, în Ce
hoslovacia, a introdus pregătirea mili
tară a stu den ţilor înaintea studiilor, 
pentru un an, în loc de şase luni după 
ter  minarea studiilor, cum era înainte, 
ar mata fiind obligatorie inclusiv la stu
dente, pe care o făceau paralel cu stu
diile universitare, în primii trei ani.

Din acest joc decizional, care nu 
putea fi combătut în niciun fel, a re
zultat un an universitar ciudat, com
pus doar din fete, scutiţii me dicali şi 
rezervişti, celebrul an mov, abre vierea 
de la muieri–ologi–veterani, cum în 
băşcălie era numit de ceilalţi, con si 
derândui, cumva preconceput, ca fi
ind inferiori. Este adevărat că în acel 
an existau mulţi care tot încercau 
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  repetat să intre la facultate şi nu reu
şeau. Admiterea în universităţi nu era 
o joacă în acea vreme! Mulţi dintre 
aceştia au făcut nişte cariere excelente 
ulterior, îmbinând experienţa practică 
de dinaintea studiilor cu teoria acu
mulată ulterior, situaţie preferabilă 
binecunoscutelor clacări universitare 
ale multor premianţi din licee, chiar şi 
din cele cu mare tradiţie.

Am făcut parte din acest an mov 
1973, unde am avut colegi care au avut 
rezultate profesionale me ritorii, con
tra zicând categorisirea pre con cepută.

Astăzi, în timp de criză sanitară 
fără precedent, se cuvine să vorbim şi 
de absolvenţii de la medicină, medicii 
ac tuali, care, în afara celor cu studii 
mi litare, sunt cam singurii care depun 
un ju rământ. Pe lângă proverbialul lor 
ataşament faţă de avantajele materi
ale aduse de această profesie, motiv 
pentru care au părăsit în masă ţara, 
după finalizarea studiilor pe banii 
a ces teia. În plus, acum, în situaţia li
mită prin care trecem, şi care ne obligă 
să spunem lucrurilor pe nume, destul 
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de mulţi dintre aceştia dezertează din 
activitate, un cuvânt dur, dar acesta 
este termenul uzual folosit pentru cei 
care încalcă un jurământ, fie acesta şi 
al lui Hippocrate.

Cu ce drept fac asemenea apreci
eri? Cu dreptul participantului la actul 
me dical, ca pacient. Am fost pacient opt 
ani continuu, din cauza unor greşeli 
ale medicilor. Acest argument lau ac
ceptat până şi membrii senatului unei 
mari universităţi de medicină din Ro
mânia, a cărui şedinţă am moderato, 
întro situaţie foarte tensionată, acum 
vreo zece ani, la solicitarea ministrului 
de atunci care aprecia calitatea mea de 
moderator. Pacienţii au şi ei dreptul la 
opinie pentru că ei suportă eventualele 
greşeli ale personalului medical, care 
sunt destul de reale şi nicidecum ima
ginare.

Suntem în carantină, întrun an 
mov, Doamne fereşte, să nu devină un 
an negru!
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Dumnezeu bate cu coronavirusul!

76

Precum, declarativ, logica înar
mărilor tuturor marilor puteri se ba
zează pe grija de a păstra pacea, tot 
aşa şi acţiunile cercurilor doritoare de 
hegemonie globală se manifestă prin 
înregistrarea indivizilor în fel de fel de 
sisteme electronice de supraveghere 
şi monitorizare, care se face, chipurile, 
pentru asigurarea libertăţii lor. Liber
tatea, având una dintre definiţii ca lip
sa constrângerilor de orice fel, până la 
limita încălcării aceloraşi drepturi şi 
pentru ceilalţi, ne conduce la definirea 
unei arii medii de libertate. Aceasta 
este suprafaţa specifică fiecărei per
soane, din totalul calculat la nivelul 
globului pământesc. Cum planeta a 
ră mas neschimbată, din Antichitate, 



HECTOMERONUL CORONAVIRUS                                 

135 

când populaţia Pământului era de cir
ca o sută milioane de locuitori, până 
în prezent, la peste şapte miliarde şi 
jumatate, puteţi calcula simplu că aria 
disponibilă pentru fiecare individ a 
scă zut în medie de peste şaptezeci şi 
cinci de ori.

În aceste condiţii, este de înţeles 
că, în afara celor materiale necesare 
traiului, starea psihică a fiecăruia sa 
deteriorat, creând probleme tot mai 
dificile celor desemnaţi cumva, prin 
moştenire sau prin alegeri, să ad
ministreze omenirea. 

Iată cum teoria lui Thomas Robert 
Malthus, conform căreia populația 
creş te în progresie geometrică, în timp 
ce mijloacele de subzistență cresc în 
progresie aritmetică, deşi combătută 
de foarte mulţi, îşi face efectele.

Dacă considerăm un alt concept 
filozofic, acela că macrocosmosul este 
la fel cu microcosmosul, putem face 
o similitudine cu teoria energiei nu
cleare, verificată deplin de practică, 
atât cu partea ei pozitivă, centralele nu
clearoelectrice, cât şi cu cea negativă, 
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bombele atomice. Energia nucleară se 
declanşează pe principiul masei cri
tice, când două mase mai mici, prin 
comasare, depăşesc un prag peste care 
particulele nu mai pot sta împreună şi 
se produce degajarea explozivă a unei 
cantităţi uriaşe de energie. 

Oare, cei care insistă atât pe ideea 
de globalizare economică, dar şi so
cială, nu gândesc că prin desfiinţarea 
naţiilor, care reprezintă nişte bariere, 
ţinând cont şi de scăderea continuă a 
suprafeţei specifice disponibilă pentru 
un individ, prin creşterea explozivă 
a populaţiei, se poate ajunge la o ma
să critică urmată de o explozie de 
nestăpânit?

Pentru explicarea mecanismului 
de iniţiere a exploziei aş pleca de la o 
idee a lui Marin Preda, care spunea: 
„Pentru nisip, furtuna nu este un pe
ricol pentru că aceleaşi particule sunt 
duse de vânt în diverse locuri unde 
continuă să existe, pericolul ar fi de 
la ceva care lear distruge pe fiecare 
în parte, ca şi cum leai pune, pe rând 
câte una, pe o nicovală şi leai zdrobi cu 
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un ciocan.” Poate exista o mai plastică 
descriere a diferenţei dintre un război 
şi o pandemie?

În cazul pandemiei, cum este şi 
aceasta de coronavirus, recomanda
rea considerată cea mai eficientă este 
dis tanțarea socială care, simultan cu 
apro pierea impusă de reducerea ariei 
individuale specifice, descrisă mai sus, 
conduc la un conflict existenţial ce 
poate avea drept consecinţă o explozie 
socială.

Dacă aceasta se întâmplă întrunul 
sau mai multe state, se pot rezolva, dar 
dacă graniţele nu mai există, explozia 
va fi globală. Vă mai amintiţi de ce sa 
scufundat Titanicul?

Cum, în funcţie de elementele chi
mice uti lizate sau particulele nucleare 
im plicate, bombele nucleare sau nu
mit cu hidrogen, cu heliu, cu neutroni 
etc., oare cum sar numi o bombă 
socială după mecanismul de mai sus, 
stârnită de frica de pandemie: bomba 
cu oa meni?
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Suntem tot timpul tentaţi, în dem
naţi, educaţi, chiar forţaţi uneori să 
facem doar paşi înainte. Începând cu 
primul pas, continuând pas cu pas sau 
chiar sărind mai mulţi paşi deodată, 
este apreciat, doar să fie înainte. Nimeni 
nu ne îndeamnă să facem şi paşi înapoi!
Să fie bine aşa?

Imagi naţivă că mergeţi întro di
recţie unde, la un moment dat, în
tâlniţi un zid de care nu mai puteţi 
trece. Ştiind şi dorind să faceţi doar 
paşi înainte, puteţi să vă loviţi de 
nenumărate ori de acel zid, care de 
regulă nu cedează, până cădeţi acolo. 
Este cazul tipic de clacare a unora care 
nu au cunoscut în viaţa lor decât suc
cesul şi care, la primul insucces, nu mai 
ştiu ce să facă mai departe. Fiind prea 
aproape de obstacol, carei obturează 
toată viziunea, este foarte dificilă ima
ginarea unei posibile ocoliri.

Acceptarea ideii de a face şi paşi 
înapoi, atunci când este cazul, oferă 
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o altă perspectivă a obstacolului în
tâlnit şi se poate găsi o soluţie de 
oco lire. Uneori, aceşti paşi înapoi te 
pot aduce chiar în poziţia de unde ai 
plecat, dar şi acesta este un avantaj 
pentru că ştii, de data aceasta, calea 
care nu duce la succes şi, conştient, 
alegi o altă variantă. Omul ciclic nu 
este neapărat un om neperformant!... 
Ce exemple ne oferă viaţa?

În tehnică sunt nenumărate situa
ţii care arată forţa extra or di  nară a pa
sului înapoi. Da, pa  sul înapoi în seamnă 
forță!...

În mecanică, vibrația, care repre
zintă o succesiune de paşi înainte–
înapoi, reu  şeşte să facă ceea ce o miş
care întrun singur sens nu ar reuşi, 
iar dacă ne gândim la fenomenul de 
rezonanţă, constatăm că se pot dezvolta 
forţe uriaşe din sincronizarea unor 
paşi alternativi mici şi deşi. Se cunosc 
ca zuri când sau rupt poduri uriaşe, cu 
structuri mecanice robuste, aparent, 
bine dimensionate pentru solicitările 
statice, din cauza succesiunii nefaste 
a paşilor sacadaţi ai unor soldaţi!…
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În electrotehnică, curentul alternativ, o 
succesiune de curenţi electrici înainte–
înapoi, parcurge condensatorul fără 
probleme, nemaifiind un element 
de întrerupere, ci un element de în
chidere a circuitului. Curentul con
tinuu nu trece prin condensator, ci 
întrerupe cir cuitul. Dacă circuitul 
cu rentului elec tric alternativ se des
chide, in clu   zând şi atmosfera, atunci 
ob ţi  nem undele electromagne tice, 
care trec prin aproape orice. Şi lu
mi  na este tot o asemenea undă...  
Deci doar cu paşi înainte nu pot apărea 
un  dele electromagnetice şi, fără aces
tea, nu putem avea lumină! Pentru că 
tot este vremea Paştelui, să luăm din 
lumina viitorului...

Mişcarea înainte–înapoi este şi fru
moasă!... Imaginaţivă un dans doar cu 
paşi înainte... 

Acest coronavirus este un pas îna
poi al omenirii! Săl luăm ca atare şi să 
facem astfel încât el să preceadă o altă 
rază de lumină, ca şi alţi paşi înapoi 
anteriori...
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NOUA LUMINĂ DE PAŞTE

Mai nou, 
chiar de aştepţi sărbători,
eşti pornit să te măsori,
dacă eşti gata să mori!...

Dacă îngrijeşti o plantă
sau un animal de casă,
pe care de mult le creşti,
cui să le laşi, că le iubeşti?

Grijă să ai, să aibă apă, 
să aibă mereu ce mânca,
apoi, pentru tine, de la viaţă, 
la ce mai poţi aştepta?...

Cerului, ca deobicei, te rogi
şiai aştepta să te ajute,
dar el pare să nu mai asculte, 
are, deja, cerinţe prea multe.

Lumina care să te mântuiască,
ce ştiai din veci că renaşte
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în fiecare dimineaţă de Paşte,
nu te găseşte, nu te mai cunoaşte.

Puterea şi Biserica te sfătuiesc,
fără vreun dubiu că greşesc:
poţi spera la o viaţă luminoasă,
doar stând ascuns la tine acasă.

Lumina pe careo aşteptai deafară
poate, deloc, să nu mai apară,
încearcă, şi o să vezi, va fi bine,
scoate lumina, omule, din tine!

Şin noapte puneo la fereastră,
precum o floare în glastră,
toată lumea să o vază.
Domnul să te aibă în pază!...4

4 Poezie scrisă împreună cu Gabriela Stanciu 
Păsărin.
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NOI, CEI DIN GENERAŢIA 
CE TREBUIE SĂ PIARĂ

Noi, cei din generaţia
  ce trebuie să piară,
cumpărăm mai puţin, nu bem, 
  nu mâncăm, 
şio să cam moară 
  industria alimentară!

Noi, cei din generaţia 
  ce trebuie să piară,
renunţăm la televiziuni, la cărţi, 
  la presă, 
o să scadă, şi mai mult, 
  educaţian ţară!

Noi, cei din generaţia 
  ce trebuie să piară,
acasă stăm, creştem nepoţi, 
  nu mai umblăm,
încât turismul, astfel, 
  poate co să moară!
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Noi, cei din generaţia 
  ce trebuie să piară,
să facem mişcare, grădinărim,
  alergăm,
industria farmaceutică, astfel, 
  să dispară!

Noi, cei din generaţia 
  ce trebuie să piară,
să trăim simplu, nu economisim, 
  nu cheltuim,
luxul băncilor, pe banii noştri, 
  mai coboară!

Noi, cei din generaţia 
  ce trebuie să piară,
cât mai trăim, cât mai gândim, 
  cât mai votăm,
so facem încât cinismul şi 
  prostia să dispară!

Noi, cei din generaţia 
  ce trebuie să piară,
trăim vremuri grele, de lupte, 
  care pe care,
funcţionarii, din casă, 
  vor să ne dea afară.
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Domnul nu vrea ca 
 generaţia noastră să piară,
dar lumeai plină de proşti, 
 de răi, de paraziţi
şi zgâlţâie pomul, poate 
 din aceştia mai doboară!

Când vom pieri, totuşi, 
 că odată o vom face,
nu va fi mai bine, chiar dacă 
 noi vom tace,
urmaşii noştri nu vor trăi 
 în linişte şi pace.

80

Odată cu noul coronavirus, am tre
cut de la epoca macro la epoca micro. 
Astfel, am constatat cât de micro sunt 
politicienii noştri, specialiştii, oamenii 
Bisericii, încât am ajuns să luăm lumină 
de la poliţişti!
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Au existat trei feluri de politicieni: 
cei care au sacrificat economia pentru 
a salva oamenii, cei care au sacrificat 
oa  menii pentru a salva economia şi 
cei care au sacrificat şi oamenii, şi eco
nomia pentru a se îmbogăţi ei.

82

Actuala ocultă mondială sa format 
din îmbogăţiţii din războaiele lui Na
poleon, din Primul Război Mondial 
şi din al Doilea Război Mondial. Se va 
pri meni echipa cu îmbogăţiţii din pan
demia coronavirusului.

83

Întrun discurs ocazionat de înce
putul anului universitar, ţinut de Bill 
Clinton ca preşedinte al SUA, acesta a 
spus: „Trecutul a fost mecanic, pre zen
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tul este electric, viitorul va fi bio logic.” 
Abia acum am înţeles ce a vrut să zică!

84

Prietenul lui Clinton, Bill Gates, ia 
luat vorba din gură şi sa apucat de 
fapte, schimbânduşi preocupările de 
la vi ruşii electronici la cei biologici. Tot 
aşa, abia acum am înţeles de ce!

85

Cândva, văzând cum se aleg câş ti
gătorii Festivalului Euroviziunii, poli ti
cianul Mă dă lin Voicu spunea că acesta 
a de venit un fel de Miss Piranda, fiecare 
o votează pe a lui fără nicio legătură cu 
valoarea. Sunt de acord cu el!

Din păcate, cam aşa a devenit si
tu aţia şi cu şefii organismelor mon
diale pe diferite domenii. Cel puţin 
Or  ganismul Mondial al Sănătăţii sa 
des  calificat total cu ocazia crizei coro
na virusului prin recomandările ilogice 
şi contradictorii pe care lea dat.



148 

86

Conform legislaţiei internaţionale 
în domeniul inovării, descoperirile, 
adi că ceva existent natural descoperit 
la un moment dat de o minte luminată, 
nu se brevetează, pentru a nu se crea 
drep turi patrimoniale asupra ceva dat 
de Dumnezeu. Organismul Mondial al 
Sănătăţii se chinuie să ne convingă de 
provenienţa naturală a ultimilor vi
ruşi, care au produs atâtea victime, dar 
aceştia au fost brevetaţi de diverse en
tităţi ştiinţifice care iau creat şi care 
chiar se laudă cu aceasta.

87

Suntem întrun bal mascat mondial 
în care toți umblă inclusiv cu mănuşi. 
Condiţii optime de făcut toate grozăviile 
pă mântului, nu laşi amprente şi nici nu 
ţi se vede faţa!
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Frenezia de azi a producerii de 
măşti, care, pe lângă rolul lor de pro
tecţie medicală, va şi revigora eco no
mia naţională, seamănă cu cea a vatei 
de zahăr din perioada de după eve
nimentele din decembrie 1989.

89

Obligaţi să stăm acasă, izolaţi la 
domiciliu din cauza pandemiei, am 
con statat că pedeapsa prin muncă, o 
for mă existentă oficial pe vremea co
mu nismului, era un nonsens. Munca 
este o adevarată distracţie faţă de sta
tul acasă!

90

Mă întreba un prieten, realizatorul 
unei publicaţii depre elitele tinere, 
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dacă am vreun mesaj pentru acestea. 
Principalul sfat pe carel pot da su
per performerilor liceelor şi facul tă
ţilor este să fie pregătiţi pentru a trăi 
realitatea crudă, şi anume că elitele 
ti nere nu devin totdeauna şi elite bă
trâne. Viaţa este mult mai com pli cată... 
În timpul vieţii unui om, soarta aruncă 
zarurile de mai multe ori!

91

Sau aruncat zarurile la Unirea 
Ţării Româneşti cu Moldova. Câte 
elite tinere din ambele părţi nu au mai 
ocupat aceeaşi poziţie după ames
tecare? Istoria consemnează multe 
re aşezări de poziţii dominante făcute 
doar din raţiuni de eficientizare a 
func ţionării noului stat rezultat de
cât după valoare. Situaţia a creat pre
misele inspiraţionale ale scrierilor lui 
Eminescu, Caragiale, Maiorescu etc.
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Atunci, instrumentul internaţional 
al schimbărilor a fost Revoluţia de la 
1848, unirea ţărilor române fiind o 
consecinţă politică, mai târzie, dar con
secinţa socială imediată a fost o holeră: 
„A venit în vara ceea, pe la august, şi 
cinstita holeră de la ’48 şi a început a 
secera prin Humuleşti, în dreapta şi în 
stânga, de se auzea numai chiu şi vai 
în toate părţile [...], peste noapte a dat 
holera şi peste mine şi ma frământat 
şi ma zgârcit cârcei; şimi ardea 
sufletun mine de sete. [...] Doftorii sa
tului, moş Vasile Ţandură şi un altul 
[...], miau tras o frecătură bună cu oţet 
de leuştean... au întins hoştinele (ceară 
de albine) fierbincioare pe o pânzătură 
şi mau înfăşat cu ele peste tot ca pe 
un copil [...] până ce am adormit mort, 
şi deabia a doua zi pe la toacă mam 
trezit sănătos ca toţi sănătoşii. Vorba 
ceea: lucrul rău nu piere cu una cu 
două.” (Ion Creangă)
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Următoarea aruncare de zaruri 
a fost tot dublă şi a constat în Primul 
Răz boi Mondial şi în Unirea României 
cu Transilvania: una internaţională, 
cea  laltă, naţională. Şi ce zaruri!... Cine 
este curios să afle detalii să citească 
scrierile lui Cioran din perioada ime
diat următoare, cartea Nu! a lui Eugen 
Ionescu, jurnalul lui Mihail Sebastian 
etc.

94

La fel, a existat un instrument in
ternaţional, războiul, şi o consecinţă 
politică, întregirea României, dar şi 
una socială, epidemia de tifos şi gripă. 
Când patrioții români din Transilvania 
umblau din casăn casă pentru a chema 
lumea la Marea Adunare de la Blaj, era 
pe timp de epidemie, riscânduşi viața 
pentru idealul unirii. Dar au făcuto!
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Al Doilea Război Mondial şi ve
nirea comunismului reprezintă o altă 
dublă aruncare de zaruri, la fel, inter
naţională şi naţională. Ceo fi fost în 
sufletul elitelor interbelice, când va
lori incontestabile au ajuns să fie sub
ordonate unor indivizi cu mari pro
bleme la scris şi citit?

96

Deja sa creat uzanţa unor duble 
aruncări de zaruri. Iar au venit la pa
chet: dispariţia, măcar formală, a co
munismului, şi Revoluţia română din 
1989, şi aceasta cam formală, la fel, una 
internaţională şi cealaltă naţională. Al
te motive de tulburare a scării valo rilor 
şi perturbare a carierei eli telor tinere 
de la vremea respectivă. 

Măcar sa spulberat mitul operelor 
de sertar, al celor neputincioşi din epoca 
de aur, constatânduse inexistenţa lor. 
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Şi a venit pandemia de coronavi
rus... După câteva încercări nereuşite, 
gata, a avut loc! Să fie aceasta o a run 
care de zaruri biblică, adică cu schim
barea culorii naţiei care conduce lu
mea, acel sfârşit de lume preconizat de 
cele divine?

98

Pandemia nu este precedată de 
niciun ins trument internaţional no
toriu. Să fie chiar ea instrumentul, ur
mând să aş teptăm consecinţele?

99

Să aşteptăm replica internă, care 
nea obişnuit să apară la precedentele 
aruncări de zaruri!
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Vaţi întrebat ce sar fi putut în
tâmpla dacă cutumele parlamentare 
ar fi permis aprobarea tacită la ambele 
ca mere ale Parlamentului României? 
Sar fi dat vina pe... coronavirus!

Pentru evoluţia viitoare, lăsăm o 
poziţie liberă în această carte, pre
supunând că, până la cartea ur mă
toare, vor avea loc replici interne şi in
ternaţionale. 

Doamne, păzeştene de noi înşine!

100

...............................................................................



156 

De acelaşi autor:

• Punctul de sprijin (roman, Editura Mediamira, Cluj
Napoca, 2000; Editura AGIR, Bucureşti, 2007);

• Echilibrul marinarului (roman, Editura AGIR, 
Bucureşti, 2006);

• Ştiinţă şi prejudecăţi (eseu, Editura Electra, 
Bucureşti, 2010; 2014);

• Reinventarea omului (eseu, Editura Bibliotheca, 
Târgovişte, 2011; 2012);

• Omul ciclic (versuri, Editura AGIR, Bucureşti, 2013);
• Taxa lui Caron (versuri, Editura Editgraph, Buzău, 

2014); 
• Universul ciclic (versuri, Editura Laurent, Bucureşti, 

2015); 
• Românul ciclic (proză scurtă, Editura Arefeana, 

Bucureşti, 2015);
• Dominoul iubirii (roman, Editura Inspirescu, Satu 

Mare, 2015); 
• Dominoul iubirii. Raiul (roman, Editura Arefeana, 

Bucureşti, 2016);
• Sistemismul (filozofie, Editura Favorit, Bucureşti, 

2017);
• Grădina Domnului (poezie, Editura Amanda Edit, 

Bucureşti, 2017);
• Ioşca, Sică şi Mitică (teatru, Editura Bibliotheca, 

Târgovişte, 2017);
• Zâna şi viaţa (roman, Editura Are feana, Bucureşti, 

2017);
• Clubul (roman, Editura Are feana, Bucureşti, 2018);
• Citadela perpetuă (filozofie, Editura Neverland, 

Bucureşti, 2018);
• Începutul cercului (poe zie, Editura Arefeana, 

Bucureşti, 2019)






