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O mărturisire 
 

 
Cartea aceasta are o mică istorie. Pe la sfârşitul anului 1997, 

colega mea, doamna Puşa Roth, mi-a propus o rubrică la emisiunea 
Matinal de la Radio România Actualităţi, aflată pe primul loc în 
topul audienţei. O tabletă, în înţelesul strict jurnalistic al termenului, 
oferindu-mi libertatea totală de a-mi alege subiectul. M-am gândit 
că, dincolo de teme de imediată actualitate, există şi un alt fel           
de actualitate: aceea a subiectelor circumscrise tipurilor de 
comportamente morale şi sociale, atitudinilor la care, prinşi în 
vâltoarea acestui sfârşit de mileniu, avem sau nu răgazul de a 
medita. Rubrica a fost botezată fără ezitare „Punctul pe cuvânt”. 
Când colega mea a pronunţat această sintagmă, cerându-mi fireşte 
să fac şi semnalul radiofonic de rigoare, am fost o clipă nedumerit. 
„Punctul pe cuvânt”, cum adică? Nu era doar un joc de cuvinte, ci o 
ţintă precis calculată. Acceptasem, trebuia să intru în joc, 
popularitatea flatează pe oricine, chiar şi pe individul cel mai 
morocănos. Mai ales că rubrica a ajuns repede să încheie Matinalul 
şi se ştie că de multe ori, dintr-o asemenea emisiune, întinsă pe trei 
ore, oricât de valoroasă ar fi, se întâmplă ca ascultătorul să reţină 
un singur material difuzat. Iar când ai şansa să fii ultimul, omul 
pleacă în cap cu acest refren... 

Prin urmare, nu mi s-a părut prea uşoară îndeletnicirea. În 
plus, mi-am amintit de o vorbă a lui Grigore Moisil, rostită prin anii 
’70. Întrebat de Tudor Vornicu, dacă nu mă înşel, într-o emisiune 
duminicală de televiziune, de ce nu ţine o rubrică săptămânală într-o 
gazetă, ilustrul matematician a răspuns: „Păi, domnule, pot eu să fiu 
deştept în fiecare săptămână?...” 
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Dar când, prin natura faptelor, trebuie să fii „deştept” de   
două-trei ori pe săptămână? Ce orgoliu... Aşadar, m-am pomenit cu 
plăcuta sarcină de a livra, de câte ori era cazul (şi era des), o bandă 
de aproximativ două minute. Citeam un text cam de o pagină după 
un semnal care reproduce primele cinci măsuri din Uvertura la opera 
„Don Pasquale” de Donizetti (o avalanşă de note tăiate de câteva 
acorduri, sugerând caracterul buf). Alt orgoliu, fie-mi iertat... 

Se pare că rubrica a avut succes. Doamna Puşa Roth a           
difuzat-o cu „încăpăţânare” în toate ediţiile Matinalului realizate în 
zile lucrătoare ale săptămânii. Câteva dintre aceste tablete, 
„Punctul pe cuvânt”, au fost încredinţate domnului Septimiu Roman. 
Celelalte texte, „Mofturi” (povestea la locul cuvenit) şi „Astăzi 
despre ieri” (de obicei, exerciţii de stil despre locuri, case, străzi, 
oameni, întâmplări de altădată din Bucureştii noştri cei de toate 
zilele) au fost puse în undă de aceiaşi colegi, la aceeaşi emisiune, 
sâmbăta şi duminica, din dorinţa de a acoperi o anumită zonă de 
„divertisment”, „curiozităţi”, poate chiar senzaţional gazetăresc, în 
înţelesul bun al cuvântului. Cel puţin aceasta a fost intenţia. Aveam 
de lucru, nu glumă, într-o biată săptămână! Şi de-ar fi fost numai 
atât, fiindcă „sarcina” era pe deasupra altor obligaţii şi aspiraţii 
profesionale...  

Dar e doar prima parte a micii istorii. Într-o bună zi, aflân-         
du-mă la Editura Viitorul Românesc, m-au trecut fiorii. Îi însoţeam 
pe scriitorul Valeriu Sîrbu şi pe doamna Roth, discutam diverse, 
tocmai se încheiase o mineriadă. Valeriu Sîrbu adusese corectura la 
o carte de poezie, privea viitoarea copertă. Din vorbă în vorbă, mă 
trezesc cu o foaie de hârtie şi un pix sub nas. Prozatorul Viorel 
Ştirbu, directorul editurii, îmi cere imperativ să aştern pe coala albă 
o propunere. Mă codesc, solicit un răgaz de gândire, promit că revin 
peste câteva zile. Dar – afurisită lume – sar toţi cu gura pe mine şi 
nu mai am încotro. Promit că fac cartea. Cu toate îndoielile de 
rigoare: unele texte trebuie rescrise, poate că sunt prea orale, altele 
trebuie aruncate, câteva ar putea fi considerate conjuncturale, 
destule riscă să nu-mi mai placă, poate că nu am suficientă materie, 
sunt cel puţin trei-patru stiluri, de la microeseu la proză satirică, 
tonul nu e unitar ş.a.m.d. Nu mă gândisem cu seriozitate că aceste 
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tablete pot sta între coperţile unei cărţi. Aveam sentimentul că ele au 
fost scrise doar pentru cele două minute de evoluţie în eter, urmând 
constrângerile jurnalisticii radiofonice.  

Le-am reluat, am renunţat la o parte dintre ele; pe unele le-am 
rescris, am adăugat altele noi, am abandonat însemnările de la 
rubrica „Astăzi despre ieri”, în ciuda tentaţiei de a colecţiona o 
serie dintre aceste exerciţii de stil compuse în baza documentelor. 
(Poate o voi face altădată.) Nu am modificat însă substanţial mai 
nimic. Cât despre criteriile de a le ordona, nici unul nu mi s-a părut 
potrivit. Aşa că am recurs la o înşiruire cronologică, în ordinea 
difuzării, aşezându-le pe cele inedite la sfârşit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Punctul pe cuvânt 
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Furtul de fericire  
 
Nu punctul pe i, ci punctul pe cuvânt, cuvântul care, credeau 

romanticii, este o fiinţă vie. Iar cuvântul pe care ne străduim să 
punem punct la cumpăna dintre ani este speranţa. Speranţa, după 
Gustave Le Bon, „ singura divinitate pe care timpul n-a putut s-o 
doboare.” Dacă la sfârşitul unui an facem noi toţi, mai mult sau mai 
puţin grăbiţi, bilanţuri şi socoteli, le facem întotdeauna la adăpostul 
unui surâs. Pragul dintre ani alungă miraculos umbrele 
neîmplinirilor. Printr-o logică pe care nici nu ne străduim să o 
înţelegem, finalul devine început. Este, aceasta, o parte din magia 
timpului, din înlănţuirea veşnică, plină de puteri vindecătoare. 
Ultimele zile ale unui an împrumută, prin ce secretă metamorfoză, 
auriul dimineţii. Speranţa este unicul, acceptabilul nostru furt de 
fericire. Din acest motiv evenimentul calendaristic, anul care se 
naşte, de fiecare dată cu zâmbet de unicat, este întâmpinat 
sărbătoreşte. Primele lui ore vin spre noi cu un aer de început de 
lume. Furt surâzător de fericire, să fie oare speranţa „cea mai mare 
dintre nebuniile noastre”, cum o caracteriza Alfred de Vigny? Nu, cu 
siguranţă, nu. Speranţa este cea mai mare dintre raţiunile noastre. 

 
30 decembrie 1997 

 
Un spectacol cu regizor de culise 

 
Nimic nu este mai greu de înţeles şi de acceptat pentru unii 

decât meritele semenilor lor. S-a spus de mult că invidia reprezintă 
„începutul tuturor discordiilor.” La rădăcina ei se află îndeobşte 
amorul propriu iar omul măcinat de acest păcat mortal, cum 
considerau cei vechi invidia, ajunge repede în situaţia bolnavului 
incurabil. De la invidie la ură drumul e scurt. Suferind sincer la 
început pentru realizările altora, invidiosul devine astfel propriul său 
duşman şi nici măcar nu poate fi conştient de acest lucru, găsind 
mereu explicaţii false. 

Dar, dacă invidia ar face rău numai persoanei care suferă de 
această boală, am putea fi la urma urmei suficient de liniştiţi. I-am 
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privi pe cei măcinaţi de invidie cu compasiunea acordată infirmilor. 
Numai că invidia produce frecvent mult rău social. Sfâşiat de 
sentimentul inferiorităţii sale, bolnavul incurabil este un ins activ, 
chiar mai activ decât s-ar crede. El încearcă să-l reducă la tăcere pe 
cel asupra căruia îşi revarsă fluviul pizmuitor. Dacă nu reuşeşte 
singur, îşi caută de îndată aliaţi, căci răul găseşte întotdeauna mai 
repede adepţi decât binele. Pregătit astfel, atacul poate avea, în planul 
imediat al existenţei, succes, de la o iniţiativă înfrântă în faşă la 
valoarea împiedicată să ajungă la locul meritat. Să nu ne iluzionăm, 
spectacolul invidiei nu e niciodată gratuit. Regizorul lui de culise 
lucrează eficient. 

4 februarie 1998 
 

Inteligenţă şi deşteptăciune 
 
Cu mai bine de 60 de ani în urmă, Constantin Brâncuşi          

nota: „Există o diferenţă în limba română, între inteligenţă şi 
deşteptăciune. Eu îi ador pe inteligenţi însă îi detest pe deştepţi;          
căci ei sunt giruete în bătaia tuturor vînturilor”. Observaţia marelui 
artist este cât se poate de judicioasă şi remarcă nu numai diferenţa 
clară pe care o face limba română între două noţiuni folosite adesea 
impropriu. Pe scurt, atributele omului inteligent ar fi: capacitatea de a 
pătrunde uşor şi complet în spiritul lucrurilor, de a sesiza intenţia 
persoanelor cu care vine în contact; posibilitatea de a ajunge la 
scopul propus pe calea cea mai scurtă; supleţea gândirii dar şi gradul 
de adaptare la o situaţie sau alta. Nu în ultimul rând, inteligenţă 
înseamnă spirit critic şi inventivitate.  

Dar deşteptăciunea? Limba română a clasat de mult  o atitudine 
ridicolă  într-o locuţiune pentru care nu există de fapt sinonime 
perfecte: „a face pe deşteptul.” O asemenea atitudine, de care ne 
lovim zilnic, este tot ce poate fi mai străin omului inteligent. 
Deşteptul acela pe care îl detesta Brâncuşi, referindu-se şi la lipsa de 
verticalitate morală a unora, nu face altceva decât să-şi acopere 
zgomotos mediocritatea sau superficialitatea. Ori, şi mai rău, prostia. 
Dintr-un instinct sigur, el ştie că, încercând să epateze prin cunoştinţe 
sau aptitudini pe care nu le are, reproducând după ureche, ar putea 
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dobândi o poziţie privilegiată. Uneori chiar reuşeşte, pentru că mulţi 
se lasă furaţi de furtuna într-un pahar cu apă pe care individul               
o provoacă, de altfel, cu multă abilitate. Ştiind, tot din instinct,                 
că până la urmă goliciunea îi va fi dezvăluită, el se zbate eficient şi 
ajunge la ţelul propus. Inteligenţă? Nu, nici vorbă, doar banala 
viclenie acoperită de o strălucire precară, pe care, din păcate, suntem 
atât de rar dispuşi să o combatem. O contemplăm, surâdem amar 
nădăjduind, cel mai adesea zadarnic, că alţii vor şti să deosebească 
inteligenţa de deşteptăciune, aurul de nisip. 

3 martie 1998 
 

Şef şi şefie 
 

„Pune-l şef şi vei vedea ce fel de om e”, spunem adesea. Şi nu 
fără dreptate. Pe unii oameni o funcţie de conducere îi face să-şi 
schimbe comportamentul şi atitudinea. Bunul coleg de altădată, cu 
care îţi făcea plăcere să lucrezi, cu care puteai face echipă, devine 
peste noapte respingător, te ţine la uşă, te priveşte de sus. Ţi-a ajuns 
şef şi vrea cu tot dinadinsul să simţi acest lucru. Dacă nu-ţi pleci 
capul, îţi mai dă şi o sancţiune; sigur, nu te dă afară, pentru că e mai 
util din punctul lui de vedere să te păstreze. Cine i-ar mai simţi 
importanţa dacă tu ai dispărea?    

Într-adevăr, caracterul se probează în situaţii limit ă. Or, şefia 
poate deveni pentru unii dintre noi o asemenea situaţie, în care 
caracterul, educaţia, nivelul cultural ies la iveală arătându-şi 
precaritatea în toată neagra ei „splendoare”. Dar aţi întîlnit fireşte şi 
contrariul acestei atitudini: oameni deschişi, prietenoşi, pe care 
răspunderile unei funcţii nu i-au modificat. Poţi impune respect 
printr-o conduită colegială, ceea ce nu înseamnă nici lipsă de 
fermitate, nici slăbiciune, nici concesii făcute în lanţ. Importantă 
rămâne în astfel de cazuri şi reciprocitatea răspunsului. Dacă te porţi 
frumos, fără exces de zel şi fără să-ţi jigneşti colegii cu care până 
deunăzi te aflai pe acelaşi palier, e normal să aştepţi un răspuns pe 
măsură. Răspunsul firesc în relaţia de muncă, şi nu unul dat de 
complezenţă sau de teamă. Aceasta este probabil singura formă în 
care activitatea cotidiană devine o plăcere. 

10 martie 1998 
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Haida de! 

 
Cuvântul pe care încerc să pun punctul numeşte o „ocupaţie” 

veche de când lumea. Să fac o glumă amară şi să spun că bârfa a 
apărut de îndată ce pe pământ s-au ivit mai mult de doi oameni? Sau 
să repet ceea ce se spune de obicei, că bârfa e mai ales o îndeletnicire 
a femeilor? Nu, aş fi nedrept. Credeţi că numai femeile bârfesc?... 
      „O limbă bârfitoare, scria Publius Syrus, este semnul unei inimi 
rele.” Bârfitorul nu iartă nimic: prieteni, rude, cunoştinţe, colegi, şefi, 
subalterni... Vorba lui Teofrast, nu-i iartă nici pe morţi. Şi dacă are 
inima rea, are şi imaginaţie. Şi încă destulă. Limba lui ascuţită 
şopteşte la momentul potrivit cuvântul otrăvit. O dată, de două ori, de 
zece ori, după cât de credul îi e interlocutorul. Şoaptele lui de 
coridor, defăimarea la colţ de stradă sapă tenace – şi, vai, adesea, 
sapă adânc. Îţi propui să nu-l crezi, să nu-l iei în seamă. Îl goneşti. Ei 
aş, nu scapi atât de uşor de el... Nu-ţi fă iluzii: imaginaţia lui parşivă 
lucrează cu îndemânare. Vorbele negre rostite despre cutare 
cunoştinţă comună îţi vor stoarce până la urmă o reacţie, fie şi un 
nevinovat surâs. Atât ţi-a trebuit!  A doua zi vei auzi întâmplător cât 
de urât ai vorbit chiar tu despre cunoştinţa voastră comună. S-ar 
putea ca bietul om, dacă e slab din fire, nici să nu te mai salute. 
Clevetitorul şi-a îndeplinit menirea. 

 Fă-i un bine bârfitorului cu vocaţie. Oho, câte vorbe nu vei 
auzi pe seama ta după aceea!... În plus, o să-ţi întoarcă spatele când 
îţi va fi lumea mai dragă! Probabil că aşteptaţi să vă spun cum ne-am 
putea apăra de bârfă şi bârfitori. Ştiţi şi dvs. remediul: neluându-i în 
seamă. Dacă se poate. Dacă nu, urmaţi pilda bătrânului Plutarh, care 
povesteşte atât de plastic: „Antigonos, pe când soldaţii îl bârfeau 
lângă cortul lui, crezând că nu-i aude, scoase numai toiagul şi zise 
către dânşii: «Haida de, n-aveţi de gând să vă duceţi ceva mai încolo 
ca să mă vorbiţi de rău?»” 

 
17 martie 1998 
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Falsă sinonimie 
 

Spiritul de echipă se deosebeşte net de spiritul de grup. Pe lângă 
afinităţi elective, primul presupune şi o solidaritate în planul practic 
al acţiunii. Înţeles în acest fel, spiritul de echipă are întotdeauna 
consecinţe sociale faste. În epoca noastră, a strictei specializări, 
munca în echipă a devenit aproape obligatorie. Într-un singur 
domeniu, cunoştinţele s-au diversificat într-atât încât un singur om 
nu poate cuprinde totul. Lucrul în echipă este o necesitate de prim 
ordin în sfere ale activităţii care se bazează pe colaborarea între 
specialişti, de la cercetarea ştiinţifică la cele mai puţin bănuite, ca, de 
exemplu, presa. Sincopele produc în cel mai fericit caz perturbări, 
când nu duc de-a dreptul la eşec. 

La prima vedere, s-ar crede că spiritul de grup are comun cu 
spiritul de echipă solidaritatea de principii, atitudini, interese. Dacă 
ar fi aşa, diferenţierea s-ar dovedi imposibilă, termenii ar fi sinonimi. 
În realitate, spiritul de grup este cu totul altceva. Oameni de valoare 
sau – mai des – indivizi mediocri se adună în funcţie de interese 
meschine. Nu ideile comune îi călăuzesc, aceasta este doar masca 
afişată cu vizibil efort de disimulare. Uneori nici nu se mai obosesc 
să proclame principi sau atitudini la adăpostul cărora să-şi ascundă 
adevăratele intenţii. „Cine nu e cu noi e împotriva noastră” rămâne 
deviza sfântă a celor adunaţi în mica fortăreaţă a spiritului de grup. 
De acolo ei trimit la început drăguţe obuze în direcţia tuturor 
celorlalţi. Ochesc exact dar tirul de artilerie nu e suficient, gaşca nu 
se poate mulţumi cu atacul poziţional. Are nevoie de spaţiu de 
acţiune pentru a pregăti minuţios şi diabolic asaltul, lovitura de graţie 
pe care o va da adversarului. Iar adversar este pentru cei reuniţi în 
grupuri şi grupuleţe oricine nu li se ataşează făcând dovada limpede a 
adeziunii. Rob al interesului, spiritul de grup exclude chiar şi 
neutralitatea. 

 
24 martie 1998 
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Oglinda fatală 
 

Una dintre marile erori făcute de mulţi dintre noi constă în a-i 
judeca pe alţii după propriul model. A considera că într-o împrejurare 
sau alta celălalt gândeşte şi acţionează ca tine, pornind de la premisa 
sădită în subconştient că toţi oamenii sunt la fel. Extindem criterii 
personale la inşi pe care nici nu i-am cunoscut şi, când constatăm 
diferenţa, deziluzia e pe măsură. Unii rămân mai mult decât 
nedumeriţi în faţa unei asemenea întâmplări, dezarmaţi când îşi dau 
seama că, iată, celălalt e alcătuit altfel, gândeşte altfel, se poartă 
altfel. Iar când te-ai apropiat cu naivitate de ticălosul deghizat în om 
cumsecade, când el te loveşte pe neaşteptate, şocul e cu atât mai 
mare. 

Suntem, mulţi dintre noi, foarte miraţi de lucrurile neplăcute 
trăite uneori zilnic. Ni se pare imposibil şi revoltător ca amabilul, în 
aparenţă, semen al nostru să se comporte cu atâta subterană abilitate 
în înfăptuirea răului. „Cum, domnule, eu n-aş face niciodată aşa 
ceva, e de neimaginat!” Revolta este sinceră, dar eroarea, de 
proporţii, tocmai pentru că aplicăm celuilalt grila proprie de valori. 
Pare neverosimil ca omul din carne şi oase ca şi tine să reacţioneze 
complet diferit. Şi, dezamăgiţi o dată, dezamăgiţi de două ori, cu 
greu suntem dispuşi să ne vindecăm de naivitate. Unii n-o pot face 
toată viaţa, victime sigure ale împrejurărilor de tot felul, chiar dacă ar 
merita altă soartă. În general, omul bun e şi naiv, înclinat să vadă în 
alţii proiecţia sa. Cât despre bunătate, ea este „răsplătită” de obicei 
prin singurătate. Printr-un neştiut şi dureros mecanism, omul care 
face binele este sortit să rămână singur, uitat, în timp ce profeţii 
răului se răsfaţă adulaţi de mulţimea credulă, întotdeauna gata să li se 
închine. 

 
24 aprilie 1998 

 
Picătura de seninătate 

 
Pentru Democrit, înţelept „nu este acela care se întristează de 

ce-i lipseşte, ci se bucură de ce are.” După mai bine de două milenii, 
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fraza filosofului grec reprezintă o clasică apreciere a minimei 
înţelepciuni în viaţă. Într-adevăr, mare parte dintre nemulţumirile 
noastre cotidiene pornesc de la faptul că nu mai ştim să trăim 
bucuriile simple ale vieţii. Că am uitat să ne bucurăm de ceea ce 
avem, suferind amarnic pentru ceea ce ne lipseşte. S-ar putea obiecta 
că definiţia aforistică a lui Democrit pledează în favoarea unei 
periculoase stări de automulţumire şi, implicit, pentru înăbuşirea 
aspiraţiei. Nu poate fi vorba de aşa ceva. Un om care are 
înţelepciunea de a nu se consuma inutil astăzi pentru ceea ce îi 
lipseşte, va avea mâine luciditatea şi îndemânarea de a-şi face viaţa 
mai plăcută inclusiv în plan material. 

Dacă înţelepciunea este „singurul bun pe care soarta nu ţi-l 
poate lua”, cum îndrăznea să proclame unul dintre cei şapte înţelepţi 
ai Greciei antice, Bias din Priene, ea e privită însă adesea drept o 
virtute a nefericiţilor şi a bătrânilor. Dar e oare neapărată nevoie să 
traversezi o experienţă amară pentru a dobândi înţelepciunea? 
Răspunsul la o astfel de întrebare nu este totuşi uşor de dat, fiindcă, 
de la caz la caz, lucrurile diferă substanţial. Şi apoi cine poate şti de 
câtă nefericire are nevoie fiinţa umană pentru a ajunge la 
înţelepciune? A aflat cineva secretul? 

Înţeleptul, scria Alain, „se distinge de ceilalţi oameni nu prin 
mai puţină nebunie, ci prin mai multă raţiune.” Or, calitatea de a fi 
raţional este cea care conferă echilibru, de la principii la atitudine, de 
la opinii la comportament. Printre altele, a fi raţional înseamnă a şti 
să te opreşti la timp şi a avea seninătatea de a te bucura astăzi de ceea 
ce ai. E calea cea mai accesibilă de a ne conserva picătura de 
armonie sufletească, atât de necesară pentru a înfrânge ameninţarea 
disperării.  

3 mai 1998 
 

Leul şi hienele 
 
Un film documentar despre fauna savanei, prezentat de un post 

italian de televiziune, înfăţişa o scenă cutremurătoare. Superior 
numeric, un grup de hiene atacă hotărât câteva leoaice care îşi 
devorau prada. Încolţite, hărţuite, realizând superioritatea 
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adversarului, leoaicele se retrag; rănită, una singură rămâne la locul 
luptei agonizând. După ce isprăvesc lacom resturile cadavrului 
părăsit, hienele sfâşie cu voluptate leoaica muribundă. 

Deşi ar putea trece drept un episod comun al luptei pentru 
supravieţuire, scena mi s-a părut teribilă prin alegoria pe care o 
conţine. Se ştie că leul nu ucide decât pentru a-şi asigura hrana. Şi 
prin acest fapt îşi dovedeşte superioritatea, meritând numele de 
„regele animalelor”. Plăcerea de a ucide pentru a contempla sadic 
spectacolul morţii e tot ce poate fi mai străin acestui animal, simbol 
solar în toate mitologiile. Puternic şi suveran, leul întruchipează nu 
numai forţa şi înţelepciunea, ci şi dreptatea. Pentru acest motiv, 
indienii au văzut în el materializarea energiei divine. Leul are, e 
adevărat, orgoliul elitei care, împreună cu siguranţa de sine îl fac 
urât, detestat de hienele pofticioase de cadavre. Chiar dacă e trufaş, 
leul exprimă autoritatea valorii. Garant al puterii materiale şi 
spirituale, simbol al dreptăţii într-o tradiţie care s-a extins din Orient 
până în iconografia occidentală, el are măreţia de a se retrage când e 
atacat de forţele întunericului. Alege singurătatea pentru a se feri de 
vulgaritatea agresivă. Înţelepciunea calmă şi senină cu care părăseşte 
scena îi consfinţeşte valoarea.  

Dar, din nefericire, nu tocmai rar lucrurile se întâmplă în viaţă 
întocmai ca în secvenţa de film cu subiect zoologic: hărţuit, asediat 
de nulităţile mustind de invidie, întotdeauna în număr mare şi 
grupate, omul de valoare se vede izolat şi până la urmă înfrânt. 
Hienele pofticioase de cadavre şi-au făcut pe deplin sumbra datorie.  

 
13 mai 1998 

 
Bunul-simţ ca eroism 

 
„Când ţi se cuvine ceva, să nu ceri. Pretinde”, notează Tudor 

Muşatescu. Un îndemn de bun-simţ în jurul căruia ar fi de prisos să 
medităm. Dar – o ştim cu toţii – un drept care nu vine de la sine, aşa 
cum ar fi normal, trebuie dobândit printr-un consum suplimentar de 
energie. Mulţi se resemnează, abandonează, evitând să-şi ceară 
drepturile. Cu atât mai puţin să le pretindă. E jumătatea de pas 
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decisivă spre renunţarea de care pot profita alţii, căci există din plin 
inşi aflaţi la pândă după asemenea câştig. Dar nu acest aspect mă 
preocupă aici, chiar dacă el nu e neglijabil.  

Problema este alta. Firescul, minimul curaj de a-ţi cere 
drepturile întâmpină obstacolul unui defetism şi al unei spaime 
aproape inconştiente. Mulţi ajung să-şi confecţioneze această formă 
de laşitate confortabilă, trăind cu impresia că se va găsi altcineva 
care să ceară în numele lor, convinşi că e mai bine să adopte poziţia 
călduţei aşteptări. De ce să apar eu în prim-plan, nu cumva e riscant 
să cer, cine ştie care vor fi consecinţele, e mai cuminte să stau în 
colţul cenuşiului meu anonimat. Şi astfel, gestul elementar de a-ţi 
cere drepturile a şi devenit extraordinarul eroism de a-ţi cere 
drepturile. Firescul ajunge repede excepţie. Ceea ce a fost la început 
ezitare s-a instalat temeinic, durabil.  

Destui sunt dispuşi să teoretizeze această resemnare umilă, 
apelând la vechiul pro-verb românesc, pe care din păcate nu l-am 
uitat: „Capul plecat sabia nu-l taie.” Nu-l taie, e drept; mult mai rău: 
îl îneacă într-un ocean de indiferenţă.  

27 mai 1998 
 

În loc de răspuns 
 
Un cărturar francez dotat cu umor şi cinism publica pe la 

începutul veacului al XIX-lea un volum cu titlu cât un râu: 
Dicţionarul oamenilor de lume sau mic curs de morală pentru uzul 
Curţii şi oraşului. Ascuns sub pseudonimul Jeune Hermite, 
Alexandre Baudoin avea ideea de a recunoaşte în prefaţă că a 
transcris graţios din alţi autori fără a-i menţiona. O făcea într-o 
manieră simpatică, punând sub ochii cititorului o conversaţie cu un 
amic erudit care, parcurgându-i cartea, „a avut de multe ori tendinţa 
să-şi scoată pălăria pentru a saluta vechi cunoştinţe.”(Mircea Traian 
Biju, Mic dicţionar al spiritului uman). Să fim înţelegători cu            
cinicul Hermite (a nu se confunda cu „érémite”, pustnic), cinismul             
s-a purtat în toate epocile, doar cantitatea lui pe cap de locuitor nu              
a fost aceeaşi, conştiinţa paternităţii intelectuale nu era într-atât          
de dezvoltată etc. Indulgenţi, motivând cu umorul ipochimenului?            
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În loc de răspuns, iată cum caracteriza Jeune Hermite indulgenţa: 
„virtute necesară, mai cu seamă la sfârşitul revoluţiilor, când fiecare 
poate să spună celorlalţi: cel ce  n-a păcătuit deloc să arunce prima 
piatră.” Chiar, ce este indulgenţa? O calitate, o virtute sau un defect? 
Mai degrabă toate la un loc, şi calitate, şi virtute, şi defect. Nu există 
o unică răsfrângere a acestei trăsături care ţine de caracter, educaţie, 
nivel de cultură sau pur şi simplu împrejurări. Indulgent în situaţii 
relativ banale, acelaşi om poate fi neiertător în altele, ce implică o 
responsabilitate sporită. E întru totul firesc.  

Alt francez, infinit mai cunoscut, Joseph Joubert, spunea că 
„indulgenţa este o parte a justiţiei.” Este aproape un precept. 
Tribunalul pedepseşte cu două mâini şi iartă cu două degete. Nu am 
descrie însă satisfăcător indulgenţa dacă nu am observa că ea 
seamănă cu feţele unui poliedru. Ea apare din nefericire şi ca 
respingătoare dovadă de ingratitudine. Omul nerecunoscător este 
foarte indulgent cu sine însuşi. Îşi creează o stare de mulţumire şi 
împăcare cu propriile păcate. Grav e iarăşi când indulgenţa devine 
reflex al nepăsării, în mod curent molipsitoare. Decenii în şir ne-am 
confruntat noi, românii – şi probabil nu numai noi – cu acest mod              
de a trece cu vederea din indiferenţă şi dezgust. Consecinţele le 
cunoaştem, le ştiam şi atunci, astăzi le simţim dramatic.  

 
29 mai 1998 

 
De bună-credinţă 

 
„O facultate preţioasă – să poţi să înţelegi punctul de vedere 

contrar.” Fraza citată aparţine lui Nicolae Titulescu. Am amintit-o cu 
gândul că prima condiţie a unui dialog, în care se pot exprima păreri 
contradictorii, este exact cea semnalată de marele diplomat român. 
Dar înţelegerea punctului de vedere contrar opiniei pe care o ai într-o 
împrejurare sau alta presupune mai multe aspecte. Într-o polemică, 
de exemplu, oricât de vii ar fi formele în care e purtată, condiţia 
esenţială rămâne buna-credinţă a părţilor. Aceasta asigură tocmai 
premisa înţelegerii adecvate a opiniei celuilalt. Buna-credinţă este 
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primul pas spre înţelegerea şi analiza opiniei celuilalt. Este fereastra 
acelei facultăţi preţioase de care vorbea Nicolae Titulescu. 

A înţelege punctul de vedere contrar, chiar dacă îi observi 
netemeinicia, implică însă şi respectul faţă de celălalt, partener de 
dialog sau nu. Respingerea apriorică, încăpăţânarea, dacă nu e vorba 
de incapacitatea de a accepta alte opinii, pornită dintr-un orgoliu 
nemăsurat, sunt la urma urmei semnele unei infirmităţi morale. Omul 
de caracter şi omul educat admit ca pe un fapt subînţeles că părerea 
celuilalt trebuie luată în seamă, înţeleasă şi abia apoi contrazisă.           
O vor face civilizat şi oferindu-i partenerului de dialog respectul şi 
consideraţia cuvenite. Aceasta nu înseamnă neapărat că am deschis o 
poartă spre a ne abandona propria părere, numai pentru a nu jigni 
interlocutorul. Poţi rămâne ferm pe poziţie cu eleganţă, chiar şi în 
momentele când controversa atinge cote înalte de tensiune. Sau mai 
ales atunci. Vorba lui Balzac, „oamenii care discută cu înfocare sunt 
foarte aproape de a se înţelege.” Dialogul lor a pornit în mod sigur de 
la înţelegerea reciprocă a punctelor de vedere şi de la respectul 
reciproc. Iar, adesea, părerile în aparenţă ireconciliabile pot avea în 
esenţă substraturi asemănătoare. Oamenii de bună-credinţă, dotaţi cu 
elasticitatea de a-i înţelege pe ceilalţi, le vor descoperi. 

 
3 iunie 1998 

 
Egoismul gândirii 

 
Despre intoleranţă probabil că nici n-ar mai trebui să vorbim. 

De un deceniu ne întâlnim la tot pasul cu ea. Totuşi, ceva îmi spune 
că n-ar fi cu totul inutil să zăbovim asupra acestei „fiice a zeilor 
falşi”, cum numea intoleranţa un poet francez de altădată.                                                   

Nebunie momentană sau, dimpotrivă, nebunie durabilă, 
conducând la eclipsa totală a raţiunii, intoleranţa are drept cauză 
dragostea de putere. Nu ne amăgim că ar fi altfel, indiferent sub              
ce formă s-ar manifesta ea: religioasă, politică, artistică. În 
subconştientul celui care o profesează există întotdeauna o secretă 
dorinţă de putere. Evident, individul se va apăra. Va recurge la 
principii, le va teoretiza, va încerca să-şi facă aliaţi. Va face 
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declaraţii publice, neuitând să spună că nu urmăreşte altceva decât 
respectarea acelor principii de a căror valabilitate nu se îndoieşte 
nimeni. Dar el, intolerantul, e primul care le încalcă.                                                                                                 

S-a spus că intoleranţa este şi o formă de egoism al gândirii. Din 
plan mental, acest egoism se transferă cu rapiditate în planul acţiunii. 
Al acţiunii interesate, căci ambiţia profeţilor intoleranţei este 
proporţională cu egoismul lor. Şi dacă aspectele politice, sociale, 
religioase ale intoleranţei sunt atât de cunoscute şi detectabile, cea 
răsfrântă în plan artistic trece în ochii multora drept calitate. E 
dreptul creatorului de a-şi susţine şi, dacă poate, propaga ideile. 
Artistul îşi apără cu înverşunare punctul de vedere, negându-i cu 
eleganţă ori, dimpotrivă, cu răutate, pe cei care nu-l împărtăşesc. 
Deşi inacceptabilă, când intoleranţa vine de la un creator de excepţie, 
ea poate fi privită cu oarecare îngăduinţă. În faţa capodoperei poţi 
face abstracţie de om, cu slăbiciunile lui. Dar când intoleranţa e 
profesată de pigmei, dincolo de ridicolul situaţiei, e mai greu să 
manifeşti indiferenţă. Pentru simplul motiv că pigmeii atacă în haită. 

 
9 iunie 1998 

 
Plată anticipată 

 
Dintre multele definiţii aforistice date linguşirii, cea a lui 

Nicolae Iorga mi se pare mai mult decât plastică: „Linguşirea e plata 
anticipată a trădării care ţi se pregăteşte.” Dincolo de expresivitatea 
ei, definiţia aceasta atrage atenţia celui dispus ca, din slăbiciune sau 
poate din naivitate, să-i accepte şi chiar să-i cultive pe linguşitori. În 
capcana care i se întinde astfel el va cădea cu siguranţă mai devreme 
sau mai târziu; întotdeauna, însă, prea târziu pentru a mai putea 
reacţiona eficient. Linguşitorul, „câine care lingând, muşcă”, şi-a 
atins scopul.  

Dar trebuie să recunoaştem că puţini dintre semenii noştri ştiu 
să-l evite cu fermitate pe linguşitorul insinuat în preajmă. Conştienţi 
că asemenea oameni urmăresc un scop meschin, nu avem 
întotdeauna inteligenţa de a-i înlătura. Orgoliul propriu, gâdilat cu 
dibăcie de linguşitor, întunecă raţiunea printr-un mecanism 
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psihologic nu greu de descris. Şi ne trezim că, deşi avertizaţi de la 
început de perfidia linguşirii, cunoscându-i ieftina strategie, sfârşim 
totuşi prin a-i fi victime sigure. Căci linguşirea, spunea La 
Rochefoucauld, este „moneda falsă ce nu are curs decât datorită 
vanităţii noastre.”  

16 iunie 1998 
 

Închis în fortăreaţă  
 
Cele mai mari nenorociri vin adesea din orgolii exacerbate.           

Mi-am amintit în acestă dimineaţă o definiţie plastică formulată de 
Victor Hugo în Mizerabilii : orgoliul, „fortăreaţă a răului”. Scriitorul 
francez avea perfectă dreptate: orgoliul este un fel de fortăreaţă, una 
de care se loveşte, de obicei fără să conştientizeze, chiar insul care îl 
practică. Omul orgolios reuşeşte până la urmă să-şi facă singur rău, 
fie şi pentru simplul motiv că asemenea comportament îi irită pe cei 
din jur. 

În propria vanitate te închizi ca într-o cetate bine întărită. Ajungi 
să nu mai vezi esenţa lucrurilor, caracterul însuşi se poate modifica 
alarmant. Judeci totul după propria măsură, care nu e cea mai 
potrivită. Devii, fără să-ţi dai seama, suspicios, căci practicarea 
orgoliului conduce sigur la asemenea deformare. Dintre oamenii plini 
de sine se recrutează îndeobşte suspicioşii, cei care cu greu se 
hotărăsc la acţiune, care analizează mai mult decât trebuie, despicând 
firul în patru. Oameni dispuşi să pună întotdeauna răul în faţă, 
orgoliul conferin-du-le şi o secretă vocaţie negativistă.  

„Fortăreaţă a răului”, orgoliul devine în mod curent propice 
ignoranţei. Omul îngâmfat are o impresie mult prea bună despre sine 
şi drumul pierzaniei îi e în preajmă. Atât de încrezător în forţele sale, 
orgoliosul nu face decât să acumuleze treptat vidul. Cât despre cei 
din jurul său, să nu ne facem iluzii că le va fi foarte uşor. Un om cu 
orgoliu exacerbat provoacă destulă agitaţie, îi tulbură chiar şi pe cei 
mai paşnici şi dispuşi să nu-l ia niciodată  în seamă. 

 
30 iunie 1998  
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Cu eleganţă şi exigenţă, afişând eroarea 
 
Ecourile examenului de bacalaureat zdrobesc încă multe inimi. 

Vă închipuiţi, presupun, care ar fi cuvântul aşezat astăzi sub accent:   
e un aspru neologism şi se pronunţă exigenţă. Îi puteţi găsi rapid serii 
de sinonime. Dar nu problema lingvistică ne interesează. Aş reaminti 
o vorbă veche – şi ca toate vorbele vechi, adevărată: „ca să poţi 
pretinde, trebuie să dai.” Altfel, exigenţa rămâne un mod de a-ţi irita 
semenul, nepregătit şi, evident, puţin dispus să răspundă la solicitare. 
Un individ care organizează prost o activitate ce cuprinde un 
complex de factori este un fel de lup moralist dacă vine cu pretenţii 
exagerate. Sigur, afişăm pe tablă o problemă de geometrie „fără 
soluţie”, le cerem (acesta era termenul) elevilor să o rezolve, 
încercăm să le testăm nu numai inteligenţa şi cunoştinţele, ci şi o 
anume perspicacitate şi mai ales prezenţa de spirit. Şi încă în 
condiţiile emoţiilor subînţelese.  

Pot fi de acord, ca fost profesor, cu asemenea test, căci a fost un 
test bun pentru o olimpiadă, un concurs, dar nu pentru un examen. 
Pun însă şi eu o întrebare naivă: ne-am antrenat suficient discipolii – 
unii, abili învăţăcei într-ale matematicilor – cu astfel de situaţii? I-am 
pus în clasă în faţa lor? Mi-e cam greu să răspund. Cum mi-e greu să 
răspund - repet, ca fost profesor - la întrebarea ce măsură pedagogică 
trebuie luată când, la un examen naţional, aşezi frumos pe tablă o 
eroare... Fie şi la limba franceză... Sau când afli că plicul cu subiecte 
s-a deschis mai devreme cu o „nevinovată” zi... Câtă derută şi câtă 
dezamăgire se instalează în sufletele adolescenţilor... Cine le va 
anula? Cum? Când? 

Deschid absolut la întâmplare dicţionarul şi citesc o frază 
aforistică, definiţie amară a examenului. Nici nu vă mai spun cui 
aparţine; contează adevărul ei. Verificat, din nefericire: „oameni ce 
nu vor să ştie pun întrebări oamenilor ce nu pot să răspundă.” 

 
7 iulie 1998  
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Spirit critic şi criticism  

 
Între spiritul critic şi criticism diferenţa este, după câte ştim, 

substanţială. Primul, atât de necesar, exersat la obiect şi cu onestitate, 
nu poate fi decât constructiv. Criticismul e însă cu totul altceva, ca 
substanţă şi finalitate. Dar are el oare substanţă? Nu e nevoie să mai 
răspundem la această întrebare tocmai pentru că criticismul e de fapt 
un fals spirit critic. Asupra lui, fie că e aplicat în latura socială, 
politică sau culturală, atrăgea cu seriozitate atenţia în urmă cu peste 
şaptezeci de ani eminentul profesor de filosofie al Universităţii din 
Iaşi, Ştefan Zeletin, într-o carte devenită clasică, Burghezia română. 
Ne aflam atunci noi, românii, în plină epocă de criticism, 
caracteristică pentru popoarele aflate în plin proces de modernizare. 
Dar astăzi criticismul, spiritul negativist, neîncrederea, suspiciunea în 
faţa oricărei idei sau forme noi, aerul de suficienţă şi superioritate, 
zâmbetul acela persiflant („ştim noi, nu iese nimic”), negarea 
apriorică ne-au părăsit oare? Ştim, se pare, foarte bine să spunem nu, 
să distrugem fără a pune nimic în loc, să negăm vehement şi să trăim 
înverşunarea negaţiei. „Românul cult al vremii noastre, scria Ştefan 
Zeletin – şi iată cât de actuală este constatarea lui –, poate declara, la 
fel ca Mefistofeles din tragedie: «eu sunt spiritul care veşnic 
neagă».” Ne-am întâlnit adesea în aceşti ultimi ani cu asemenea 
manifestări ale unui fals spirit critic. La fel cum ne-am întâlnit cu 
suspiciunea extinsă la dimensiuni incredibile dar, în egală măsură, cu 
improvizaţia acoperită de sforăitoare discursuri. Dacă împotriva 
criticismului şi a negativismului se poate lupta, spunea Ştefan 
Zeletin, cu un singur mijloc, ştiinţa, împotriva improvizaţiei nu prea 
poţi lupta cu ajutorul teoriei. Doar efortul creator – ştiinţa, în 
formularea profesorului ieşean – nu este de ajuns. Aici răul se 
înfrânge prin mijloace radicale, fiindcă improvizaţia, chiar dacă          
e prezentată sub forma experimentului, rămâne întotdeauna 
periculoasă.  

 
14 iulie 1998   
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Tragica fericire 
 
Într-o carte celebră, Elogiul nebuniei, Erasmus din Rotterdam 

întreba la începutul secolului al XVI-lea: „Ce poate fi mai prostesc 
decât să-ţi placă ceea ce faci, să te admiri pe tine însuţi?” Fără 
mulţumire de sine, adăuga filosoful olandez, dispar şi desfătarea, şi 
farmecul, şi cuviinţa din toate. Perfect plauzibil. Mulţumirea de sine 
asigură omului echilibrul necesar;  ea poate fi chiar o condiţie a 
fericirii. Dar iubirea de sine? Omul foarte încântat de propriile 
acţiuni şi eventual realizări nu va da în timp prea multe semne de 
inteligenţă. Iar acesta nici n-ar fi răul cel mai mare. Dacă nu a 
devenit boală psihică, înclinaţia spre narcisism este o componentă 
constantă a fiinţei umane. Când însă iubirea de sine devine exagerată, 
în mod inevitabil omul e atins de orbire. El nu mai poate distinge 
dimensiunile adevărate ale realităţii. 

Iubirea de sine este o piedică sigură nu numai în calea virtuţii, ci 
şi a aderenţei la realitate. Omul fermecat de propria personalitate, 
chiar atunci când aceasta e recunoscută, sfârşeste de obicei 
lamentabil. Pierzând treptat controlul realităţii, cel ce se iubeşte prea 
mult pe sine face primul pas spre a deveni dezagreabil celorlalţi. 
Prezenţa lui începe, pe bună dreptate, să deranjeze iar refugiul, 
închiderea în sine sunt căi sigure de risipire a personalităţii.                      
Iubirea de sine este triumful amar al omului devenit, din punct de 
vedere social, irecuperabil. În însingurarea lui, în exerciţiul de 
autocontemplare atât de drag, el moare lent într-o tragică fericire. 

 
21 iulie 1998 

  
Criza de autoritate 

 
Unul dintre fenomenele cele mai perfide, cu consecinţe grave şi 

derutante, apărut în societatea românească după decembrie 1989, este 
criza de autoritate. Într-o măsură, ca reacţie psihologică, ea este 
explicabilă, fiind urmarea nedorită a eliberării bruşte de un regim 
totalitar, a destinderii până la un punct normale de după căderea 
dictaturii. Numai că, din păcate, criza de autoritate s-a instalat rapid 
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şi durabil. Practic, nu mai există celulă socială neatinsă, în care 
dezordinea să nu-şi fi l ăsat amprenta, cu efecte pe care le vedem 
zilnic. Criza de autoritate este rudă apropiată cu lipsa de credibilitate, 
cu minciuna, cu cinismul şi oportunismul. Rudă, în ultimă instanţă, 
cu amatorismul ezitant practicat acolo unde nu se admit tatonări şi 
nici decizii precipitate. Rudă, de asemenea, cu încăpăţânarea 
maladivă de a crede că numai tu ai dreptate, cu refuzul dialogului. 
Indiferent de nivelul la care îţi desfăşori activitatea, nu poţi dobândi 
autoritate morală şi profesională nici prin îngâmfare, nici prin 
transformarea dialogului în monolog, nici prin măsuri de forţă 
aplicate arbitrar. Ce pot genera acestea dacă nu neîncredere – 
neîncrederea care ne macină existenţa şi care alimentează deruta şi 
degringolada mai ales în sfera activităţilor sociale? 

Autoritatea, scria Maurice Barrès, este „ mai puţin calitatea unui 
om, cât relaţia dintre două fiinţe.” Definiţia era formulată într-un text 
intitulat Inamicul legilor. Cunoaşteţi un duşman mai mare al legilor 
decât criza de autoritate? Ea nu conduce numai la ocolirea legilor, ci 
la disoluţia ideii înseşi de autoritate. Să ne mai mirăm că acolo unde 
ar trebui să existe cinste ireproşabilă, domneşte o singură regulă - a 
ciubucului, a mitei şi a altor forme de corupţie iar în locul autorităţii 
fireşti, al raporturilor sociale demne, s-a instalat confortabil în toate 
straturile societăţii noastre, împovărătorul comerţ de interese? 

 
18 august 1998 

 
Când robotul învinge 

 
„Poate că pasiunilor le datorăm cele mai mari foloase ale 

spiritului”, spunea cu două secole şi jumătate în urmă Vauvenargues, 
scriitorul francez care prin gust, era un moştenitor al clasicismului 
dar prin doctrina morală, aparţinea umanismului secolului al              
XVIII-lea. Am amintit această frază cu riscul de a fi privit cu ironie. 
Cine mai consideră pasiunile, elanul, entuziasmul valori de 
neînlocuit pentru omul dornic să atingă un scop nobil? Dar mai există 
oare scopuri nobile într-o lume atât de cinică? 
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Valorile morale nu au dispărut la acest sfârşit de mileniu; le 
întâlnim însă din ce în ce mai rar şi tocmai de aceea suntem dispuşi 
să apreciem la  superlativ fapte altădată obişnuite. Un ajutor dat 
cuiva, sprijinul dezinteresat, un lucru făcut cu luare-aminte, 
solicitudinea, binele pus în practică ne emoţionează într-o lume tot 
mai meschină. În ea, pasiunile par veritabile rarităţi. Limitarea, 
minima rezistenţă cu care atâţia înţeleg să-şi exercite profesiunea, 
superficialitatea, indiferenţa s-au aşezat pe tronul guvernării morale. 
Supertehnicizarea revărsată de epoca noastră a fost considerată – şi 
este – un câştig. Avem, trebuie să avem curiozitatea de a ne întreba 
ce am pierdut. Şi nu e greu de observat că un câştig de proporţii 
aduce, ca întotdeauna în evoluţia omenirii, o pierdere de aceleaşi 
dimensiuni. Dacă vremurile moderne ne-au oferit o multitudine de 
înlesniri, ceva s-a frânt pierzându-se definitiv: pasiunea, singura aptă 
să pulverizeze limitele, singura capabilă să îl facă pe om aspirant la 
universalitate. Când robotul învinge, entuziasmul apune. Or, fără 
entuziasm, avertiza acelaşi moralist francez, nu ne înălţăm la marile 
adevăruri. 

 
29 august 1998   

 
Atât  

 
Cât de repede se schimbă optica în împrejurările vieţii cotidiene 

este o constatare ce n-ar merita comentarii. Îmi permit totuşi să mă 
opresc asupra ei. Priviţi un om în cele mai simple situaţii de viaţă. 
Concluziile vor fi suficient de amare. Iată un „biet” exemplu. Câţi 
dintre noi nu au reacţionat nervos când, aflându-se la volan, s-au 
văzut nevoiţi să evite pietonii care traversează haotic, nerespectând 
luminile semafoarelor sau locurile marcate? Dimensiunea enervării e 
după firea omului. Pariez însă că aceiaşi inşi, aflaţi în ipostază de 
pietoni, vor proceda identic, traversând strada cu nonşalanţă, la 
întâmplare, uitând instantaneu ce îi iritase cu un ceas mai devreme.  

Recunosc, exemplul este minor. Numai că şi din fapte mărunte, 
de felul acestora, se poate trage o concluzie: cât de schimbătoare 
este, vai, psihologia multora dintre noi. Şi dacă ar fi aici vorba doar 
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de psihologie, nu ne-am face griji. Exemplul vizează o mentalitate 
elocventă pentru gradul nostru de civilizaţie. Cu ani în urmă, un 
prieten îmi relata cât de surprins a fost când, într-o noapte, într-un 
oraş din Germania a văzut pietoni respectând cu sfinţenie culoarea 
semaforului, deşi strada era pustie. Disciplină de fier, educaţie ariană, 
şi-a zis în gând amicul. În primul moment a zâmbit, cu simţul 
balcanic al ridicolului şi absurdului situaţiei. Cum nu avea nici un 
compatriot în preajmă, s-a trezit rostind cu glas tare câteva fraze „de 
bine”. 

Ce se poate adăuga la inevitabila comparaţie? Atât: civilizaţia 
începe de la fapte mărunte. 

2 septembrie 1998 
 

Un cuvânt retoric 
 
Des invocatul termen de profesionalism are, observ, tot mai 

multe sonorităţi retorice. După decenii de constrângeri, noi, românii, 
solidari cu alţii, forţaţi să străbată acelaşi infern, am deschis brusc 
ochii în faţa unei realităţi care presupunea profesiuni noi şi 
experienţă în domeniu. Trecerea de la un sistem social la altul, de la 
un tip de economie la alta implică în primul rând asemenea aspecte. 
S-au auzit voci care au atras atenţia asupra duratei necesare 
schimbării. A intervenit, puţin altfel decât în tragedia antică, 
nedezminţitul cor şi a pus lucrurile la punct. Cum să nu, noi, cei 
adaptabili de-a lungul veacurilor, cei atât de încercaţi putem face 
rapid orice.  

Şi am rezolvat dilema în felul următor. Pentru a-şi conserva 
poziţia, unii au crezut că vor continua să facă (adică să nu facă) 
acelaşi lucru sub altă denumire. Iată, de pildă, noţiunea de manager,  
foarte actuală astăzi, ilustrând o profesiune definibilă cu claritate în 
condiţiile  economiei de piaţă. În zarva postrevoluţionară, fiind la 
modă, problema a fost soluţionată în regim de urgenţă. Directorul 
ridicat în funcţie de rigorile muncii de partid  şi-a înscris termenul pe 
cartea vizită, cules cu litere deosebite, dacă se poate cu luciul 
bronzului. Gata, demnitatea noii profesiuni, garanţia exercitării ei cu 
pricepere, aureola succesului i s-au părut asigurate. Nici nu mai avem 
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puterea de a surâde, acum, când precaritatea unei asemenea atitudini 
a fost lăsată să producă nu accidente, ci catastrofe.  

Dar lipsa de profesionalism a îmbrăcat în aceşti ani şi forme mai 
subtile. Pentru mulţi, mai ales tineri, dorinţa de a practica o anumită 
profesiune, imposibil de materializat în timpul dictaturii, a devenit 
realitate. Semeni ai noştri şi-au văzut peste noapte visul împlinit. 
Dintre ei, unii dovedesc strălucit că dorinţa n-a fost utopie. Nu ne 
putem însă amăgi. Pentru un cortegiu de nechemaţi, dorinţa nu avea 
nici cea mai mică acoperire în plan profesional. Şi respectivii s-au 
trezit improvizând. Presa a fost plină şi mai este încă de ignoranţi şi 
veleitari care ocupă cu dezinvoltură scaunele. S-a găsit cineva să le 
spună că nu au nici chemare, nici minime cunoştinţe, că vorbesc şi 
scriu într-o stranie limbă păsărească? Prea puţini. Curajul 
ignorantului e uriaş, te lasă stupefiat.  Apoi, „profesionistul” de tip 
nou are şi alte calităţi secrete. E înainte de toate viclean, nu oboseşte 
şi ştie să-şi facă loc cu cotul.  

 
16 septembrie 1998 

 
Aplaudaţi, domnilor, aplaudaţi!  

 
Bună dimineaţa! Îndrăznesc să cred că nu mă veţi judeca prea 

aspru dacă vă voi tulbura clipa de tihnă din preajma cafelei matinale. 
Dacă va fi aşa, îmi cer din capul locului iertare. Iertare pentru că vă 
voi povesti o întâmplare la care am asistat aseară, la Sala Palatului, 
cu ocazia concertului extraordinarei Orchestre Simfonice din 
Chicago, dirijată de Daniel Barenboim. Cuvântul pe care se cuvine să 
pun punctul îl las la alegerea dumneavoastră.  

Conform unei reguli elementare, între părţile unei lucrări 
simfonice, fie ea simfonie, suită, concert pentru instrument solist şi 
orchestră, nu se aplaudă. Aceeaşi regulă funcţionează şi în cazul 
lucrărilor camerale. Este însă foarte adevărat că realitatea, trista 
realitate, ne contrazice din când în când. Vă asigur că nu se întâmplă 
numai la noi, ci şi în multe alte părţi ale lumii, considerate mai 
civilizate. Şi vă asigur că, până recent, publicul românesc greşea 
foarte rar, aplaudând între părţile simfoniei. 
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Dar iată faptele. Aseară, în antepenultima zi a ediţiei a XIV-a a 
Festivalului „George Enescu”, o bună parte a publicului a aplaudat 
frenetic după partea a treia a Simfoniei „Patetica”  de Ceaikovski. Că 
respectivii nu şi-au închipuit că simfonia are patru părţi, că au fost 
înşelaţi de finalul acestei secţiuni tumultoase a partiturii, că s-au luat 
unii după alţii, putem eventual înţelege. După simfonie, înaintea 
primului bis, maestrul Daniel Barenboim a rostit elegant, în limba 
română, următoarele cuvinte: „public adorabil dar nerăbdător...” 

Dar a mai fost un amănunt, era să uit. Un amănunt aproape 
neverosimil. Imediat ce a răsunat ropotul de aplauze nepotrivite, în 
întreaga sală s-a aprins lumina. Şi ce lumină: toate lămpile din 
plafonul sălii şi, pe deasupra, proiectoarele! Şi aşa a rămas, să fim 
bine înţeleşi. Orchestra americană si-a văzut înainte de treabă, cu 
partea a patra a simfoniei. Înainte ca ultimul ei sunet, în pianissimo, 
la contrabaşi, să se stingă marcând finalul, cel mai nerăbdător 
spectator a strigat din toate puterile: „Bravissimo!” 

Ce seară, doamnelor şi domnilor! Bună dimineaţa! 
 

19 septembrie 1998 
 

Mihai Eminescu şi gropile 
 

În Bucureştiul nostru plin de gropi, numele Mihai Eminescu 
este purtat de o stradă centrală, lungă şi îngustă, aproape cenuşie. O  
stradă totuşi centrală, veţi argumenta pentru a mă contrazice. E drept 
dar nu cumva e prea puţin pentru un scriitor de importanţa universală 
a lui Eminescu? Nu cumva şi acest fapt la urma urmei banal, 
denumirea unei străzi, trebuie să marcheze o ierarhie spirituală? 
Avem în inima Capitalei bulevarde cu nume de regi, politicieni, 
militari ş.a.m.d. O scurtă porţiune a unui bulevard din centru a fost 
botezată Mihail Kogălniceanu. Cu certitudine, în atribuirea 
toponimului a primat tot politicianul. E normal să fie aşa, practica              
s-a încetăţenit pretutindeni în lume. Dar la fel de normal ar fi ca                
şi marile valori culturale să se afle în atenţia publică prin toponimia 
urbanistică. O arteră bucureşteană de pe lângă Palatul Primăverii a 
primit numele de Bulevardul Mircea Eliade. Onorant, desigur, locul 
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fiind select. Nu şi vecinătatea de tristă amintire... În fine, e preferabil 
să uităm... 

În cartierul Titan două bulevarde se numesc Nicolae Grigorescu 
şi Theodor Pallady. Revin cu întrebarea obsedantă: de ce nu avem în 
Bucureşti un bulevard Mihai Eminescu, în centrul oraşului? Un 
bulevard care să amintească tuturor prezenţa tutelară în cultura 
română a spiritului eminescian; un bulevard care să-i facă curioşi pe 
străinii ce ne vizitează, ştiut fiind că audienţa operei eminesciene în 
afara graniţelor nu e nici pe departe pe măsura excepţionalei ei 
valori. Dacă nu mă înşel, nici în oraşele de provincie situaţia nu e 
diferită. 

Cât despre alţi scriitori cu capitole ample în istoriile literare, 
lucrurile stau şi mai rău. O stradă oarecare poartă în Bucureşti 
numele lui I. L. Caragiale. Încercaţi să aflaţi de la un bucureştean pe 
unde e şi veţi fi dezamăgiţi. Cu greu o va localiza – şi nu e vina lui. 
Dar probabil trebuie să ne consolăm cu ideea că lucrările spiritului, 
oricât de importante ar fi ele, au trecut întotdeauna pe planul al 
doilea... 

 
23 septembrie 1998  

 
Cu toată candoarea 

 
Festivalul Internaţional „George Enescu” s-a încheiat de patru 

zile. Ecourile lui sunt încă vii, comentariile şi comparaţiile cu ediţia 
precedentă, din 1995, nu contenesc. Le abandonez în favoarea unui 
amănunt biografic pe care mi l-a reamintit ultima piesă din 
programul Orchestrei de cameră „Virtuozii din Moscova”, condusă 
de Vladimir Spivakov: Simfonia nr. 45 în fa diez minor, 
„Despărţirea”  de Haydn. După cum ştiţi, în ultima ei parte, 
instrumentiştii îşi părăsesc pe rând locurile, sting discret lumânările 
de la pupitre şi se retrag în culise. Din acest motiv, lucrarea a mai 
primit un titlu: Simfonia „ lumânărilor” . La Ateneu, muzicienii 
moscoviţi au venit cu recuzita necesară şi efectul scontat a prins la 
public. Simfonia a plecat cu paşi lini ştiţi, măsura cu măsură, odată cu 
minusculele flăcări. Astăzi, în eventualitatea că recuzita necesară 
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lipseşte, organizatorii concertelor recurg la un procedeu la îndemână: 
sting treptat luminile scenei, convocând întunericul pentru a întări 
sugestia din partitură. Fac o paranteză, memoria nu-mi dă pace. 
Acum 30 de ani, la Filarmonica din Ploieşti se cânta Simfonia 
„Despărţirea” . Din culise cineva răsucea la momentul potrivit 
butonul întrerupătorului. Totul a mers perfect până aproape de final 
când, peste sunetele ultimului violonist ce urma să se retragă, s-a 
auzit limpede zgomotul nefericitului buton... Vă închipuiţi, vraja 
emoţiei s-a prăbuşit în prăpastie... Tributul plătit tehnicii. 

Concepând ingenios finalul acestei simfonii, Joseph Haydn a 
dorit să sugereze ceea ce nu îndrăznea să-i spună prinţului Esterházy, 
al cărui angajat era în calitate de capelmaistru. În 1772, când a fost 
compusă Simfonia „Despărţirea” , prinţul îşi luase obiceiul de a veni 
din ce în ce mai des la castel. Cum vizitele trebuiau marcate prin 
concerte, instrumentiştii din orchestra lui Haydn nu se mai puteau 
duce deloc pe la casele lor. Tânjeau, sărmanii oameni, după câteva 
zile libere. Nemulţumirea creştea vertiginos şi papa Haydn, fire 
generoasă şi înţelegătoare, se gândi că îl poate convinge pe prinţ nu 
printr-un protest, ci făcându-l să înţeleagă, cu fină ironie, că provizia 
de răbdare s-a epuizat. 

M-am gândit în acestă dimineaţă, cu toată candoarea, la 
semnificaţia unui astfel de gest. Chiar, nu credeţi că a comunica 
elegant, subtil un adevăr e întotdeauna mai eficient decât a o face 
bătând cu pumnul în masă?  

 
25 septembrie 1998  

 
Jupânul 

 
La noi, jupânul, negustor de acadele, cel mai des, sau de 

gogonele, mai rar, e supărat şi urâcios. Nu-şi repede clientul dar nici 
nu se oboseşte să-i zâmbească. Jupânul e orgolios nevoie mare. Ce 
importă că nu vrei să cumperi de la el, că te duci la dugheana de-
alături. Urâcios cum e, nici nu se sinchiseşte: nici să deschidă 
chişcul-tiribombă mai devreme ca vecinul, nici să-l închidă mai 
târziu. Nici să-l împrumute pe „vino-ncoa”. Nu. E democraţie, 
cumpără mata de unde vrei că eu le ştiu p-ale mele: s-a scumpit „în 
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angrou”, scrie la ziar că „iar scumpeşte ăştia benzina”. Dacă-l 
contrazici, ai încurcat-o. Îţi ţine o lecţie despre profitul zero. Jupânul 
a învăţat, are limbaj şi minicalculator sofisticat. A uitat tabla 
înmulţirii şi adunarea cu zecimale; nu se mai poartă. Dar are el, 
supărat cum e, o socoteală. De ce să se ostenească să-ţi zâmbească, 
să te facă să-i iei lui şi numai lui marfa proastă. Că el tot scoate ceva; 
are el şmecheria lui cu facturile... Aşa că de bine, de rău, negustor de 
acadele, merge treaba? Păi, cum de nu! 

26 septembrie 1998 
 

Ştiin ţă şi neştiin ţă 
 
Cu ani în urmă, unul dintre marile spirite ale culturii române, 

academicianul Grigore Moisil afirma: „Cea mai scumpă ştiinţă e mai 
ieftină decât neştiinţa.” Cu aparenţa jocului de cuvinte şi a 
paradoxului, propoziţia apreciatului matematician ascunde un adevăr 
fundamental. Se cuvine să-l repetăm fără intenţie moralizatoare, 
îndeosebi acum când o bună parte a tineretului are impresia ca a 
devenit inutil să înveţe, că se poate trăi şi prospera fără prea multă 
bătaie de cap pe băncile şcolii. Că mica afacere în care, eventual,            
te-ai lansat astăzi te scuteşte de grija zilei de mâine. Cât de falsă este 
iluzia că neştiinţa de astăzi, dispreţul pentru învăţătură nu vor fi 
plătite scump mâine! Că, revenind la afirmaţia lui Grigore Moisil, e 
mai ieftin să înveţi, oricât de pretenţioase ţi s-ar părea strădania, 
consecvenţa, disciplina studiului temeinic. Timpul irosit astăzi se va 
răzbuna mâine fără menajamente. Regretul va fi atunci zadarnic, căci 
în acest secol al vitezei întârzierile pot fi cu greu  recuperate iar 
neştiinţa tratată astăzi cu bucurie inconştientă te va face să plăteşti 
dublu efortul de a o alunga. Dacă vei mai avea posibilitatea să-l faci. 

 
3 octombrie 1998 

 
Criticul Cut ărică 

 
Să mai vorbim despre ignoranţă şi ignoranţi? Ştiu eu, nu ne 

pierdem timpul? Nu, atâta vreme cât ignoranţii sunt activi. Nimic nu 
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e mai înspăimântător, după Goethe, decăt ignoranţa activă. O 
descoperi cu amărăciune acolo unde te-ai aştepta mai puţin, inclusiv 
în domenii care presupun o migăloasă specializare, ani întregi 
petrecuţi în bibliotecă. 

O cunoscută actriţă îmi povestea deunăzi o întâmplare. Juca în 
rolul principal dintr-o piesă aflată printre capodoperele dramaturgiei 
româneşti, unul dintre acele texte intrate în manualele şcolare. Rolul 
însemna un examen pretenţios. În el apăruseră de-a lungul timpului 
nume mari ale scenei româneşti. Teatrul din oraşul de provincie 
păstra în arhivă semnele trecerii dramaturgului care, cu câteva 
decenii în urmă, îşi desfăşurase acolo activitatea regizorală, montând 
printre altele şi propria piesă. Argumente, aşadar, pentru a face ca 
emoţia să sporească. În seara premierei, după spectacol, la capătul 
plăcut istovitoarelor felicitări, apăru în cabină un tânăr. Înăltuţ, 
îmbrăcat în blugi, cu părul tuns sever. Deloc timid. După un cuvânt 
de circumstanţă, îi spuse sec actriţei: „Aţi jucat destul de bine! Şi 
vreau să vă spun că nici piesa nu e proastă...” La urma urmei, nu era 
nici un motiv de stupefacţie, gândi cunoscuta actriţă. Omul era 
sincer, vorbea foarte serios. Şi tot atât de serios adăugă în loc de la 
revedere: „Sunt criticul Cutărică de la gazeta Cutare.” Şi chiar era. 
Critic, bineînţeles. Doar critica în gazetă! 

 
6 octombrie 1998    

 
Zeul actualităţii 

 
Undeva, într-o piesă de teatru, Goethe oferă o definiţie 

metaforică a actualităţii, înfăţişată ca o puternica zeiţă. Să fi prevăzut 
scriitorul german că neobosita divinitate îţi poate intra în casă fără să 
faci nici cel mai mic efort? Că poţi avea, cum nici Faust n-ar fi 
îndăznit să creadă, lumea întreagă alături într-o secundă? Nu, evident 
nu. Goethe exprima poetic tirania clipei, demonul acesta, mărunt dar 
cât de tenace, al faptelor mai mult sau mai puţin obişnuite care ne 
înconjoară zilnic, abătându-ne de la vechi rosturi, socotite esenţiale. 
Dar s-ar putea altfel? Credeţi că fără ritmul întâmplărilor cotidiene 
am fi mai liniştiţi? Am putea trăi fără freamătul clipei?  
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Dintre multele invenţii ale omului, devenite azi banale 
obişnuinţe, aceasta, care te face să afli instantaneu ce se întâmplă în 
lume, este  cea mai fascinantă. Şi cea mai eficientă. Au greşit enorm 
cei care au considerat, la un moment dat, că radioul îşi va pierde 
supremaţia odată cu apariţia imaginii televizate. Nu numai că nu şi-a 
pierdut-o; concurenţa acerbă l-a urcat încă o dată pe soclu, pentru că 
radioul este singurul care poate transmite chiar şi neprevăzutul. Şi 
pentru că are, în plus, avantajul cuvântului care te face să înţelegi 
pentru a-ţi putea imagina. Să primeşti pentru a dărui. Oricâte imagini 
s-are fixa pe retină, ele pălesc în faţa cuvântului rostit cu har. Mai 
ales când cuvântul înseamnă eveniment. 

Şi dacă actualitatea este într-adevăr o zeiţă, zeul actualităţii 
rămâne radioul. Nu este oare clipa răscrucea eternităţii? 

 
30 octombrie 1998 

 
Cu capul gol 

 
Vorbirea, spera să ne convingă acum un secol însuşi domnul 

Nietzsche, este o „farsă frumoasă cu care omul dansează peste toate 
lucrurile.” Ei, vă invit să vă gândiţi ce-ar face unii semeni ai noştri 
dacă nu ar avea de vorbă, adică prilej să danseze peste toate lucrurile. 
Nenorocire, de-a dreptul!  

Numai că sunt atâtea feluri de vorbire: funcţională, discuţie, 
conversaţie, dialog intelectual, convorbire pe o temă dată ori acele 
uneori lungi şi nocturne – talk-show-uri, pare-mi-se, le spune. Şi mai 
e ceva tare drag multora: se numeşte în limba română pălăvrăgeală, 
de la un cuvânt de origine turcească, palavragiu, unul dintre 
contemporanii noştri. Da, veţi zice, una e discuţia, alta, pălăvrăgeala. 
Fireşte. Dar nu cumva în atâtea ocazii, chiar din acelea îmbrăcate în 
frac, pălăvrăgeala ţine loc de discuţie? Şi ce morgă împrumută, câte 
priviri elitiste nu se îndreaptă spre ea sorbindu-i cu nesaţ goliciunea! 
Te uiţi la ceas, pe furiş, să nu fii taxat drept nepoliticos. Te enervezi 
şi încerci să te abţii. Dacă eşti mai slab de înger, te foieşti şi ieşi la o 
ţigară. Ei, aş!, cine te bagă în seamă? Pălăvrăgeala nu are nevoie de 
spectatori, ea se poate desfăşura şi cu faţa la peretele gol. Înlănţuiţi în 
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plasa deasă a flecărelii, cei care o practică în mod curent sunt fericiţi. 
Timpul trece uşor, inclusiv la locul de muncă, paharul cu vorbe nu se 
goleşte niciodată. Resursele palavragiului sunt infinit mai bogate 
decât izvoarele râurilor. Şi-apoi, vorba lui Montesquieu, „cu cât un 
cap e mai gol, cu atât mai mult încearcă să se golească.” 

 
6 noiembrie 1998 

 
Cancerul sufletului 

 
Ştiţi şi dvs. la fel de bine: când cineva te laudă foarte tare pentru 

o faptă concretă sau în general pentru ce faci, trăieşti la început un 
uşor sentiment de jenă. Te înroşeşti, de emoţie pesemne, chiar mai 
mult decât dacă ai primi o înjurătură. Lauda respectivului, care poate 
fi sinceră, te bucură peste măsură dar tot peste măsură te pune pe 
gânduri. Oare nu cumva... Da, aţi înţeles ce vreau să spun. Exact în 
acel moment s-a instalat suspiciunea, cancerul sufletului. Oare nu 
cumva mă laudă pentru că are un interes? Să mă las furat de 
cuvintele frumoase? De unde începe nesinceritatea? Care e 
proporţia? Dacă mă laudă astăzi, nu mă va înjura mâine? E de ajuns 
un moment de ezitare pentru ca gheaţa suspiciunii să te facă să 
aluneci în întuneric, plonjând în neputinţa de a acorda semenului tău 
meritul sincerităţii, din care au pornit aprecierea dezintersată şi 
recunoaşterea.  

Ne-am dezobişnuit să percepem lucrurile aşa cum sunt. Le 
conferim adesea alte dimensiuni, le întoarcem pe toate feţele şi le 
îmbrăcăm în nuanţe nepotrivite. Ne întrebăm mai mult decât trebuie, 
punem răspunsul între paranteze. Dacă ar porni din îndoială, 
suspiciunea ar avea măcar o vrednică scuză, fiind un posibil remediu 
pentru lipsa de cugetare. Dar, vai, suspiciunea nu este decât 
manifestarea unei colecţii de neputinţe. Inclusiv a neputinţei de a-l 
privi în ochi pe omul care te laudă cu entuziasm şi fără urmă de 
ipocrizie. Dar cât de greu şi cât de târziu ajungem la adevărurile 
simple... 

 
13 noiembrie 1998 
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Merge şi-aşa! 
 

Un amic, revoltat, mă ţinu deunăzi la telefon preţ de două 
telejurnale. „Auzi, ce prostie, dragă, să se spună că suntem ţara 
tuturor posibilităţilor! Asta e o infamie care vine din veac, de pe 
vremea domnilor cu accent grecesc, oameni plini de fantezie înainte 
de-a simţi firul de mătase al sultanului în jurul gâtului! Atunci, 
probabil, să fi fost adevărat, ţara tuturor posibilităţilor. Iluzie, dragă, 
şi cu superlativele astea...”  

Amicul era pornit pe superlative. După vreo trei sferturi de ceas 
de divagaţii pe teme istorice, cât pe ce să m-apuc să confrunt datele, 
aflai şi chestiunea principală. Amicul găsise explicaţia răului. Sau 
una dintre ele şi, plin de avânt, mi-o strecură în receptor. Am fi, zicea 
el, ţara lui „merge şi-aşa”. Cum adică? După un ceas aveam dreptul 
la o întrebare. Atât mi-a trebuit. Să vedeţi, de pildă: dacă sapi o 
groapă în faţa blocului, o laşi aşa o lună-două. Nu e mare lucru, 
merge şi-aşa. Dacă agregatul nu porneşte singur, îl zgâlţâi niţel. 
Vezi? Merge. S-a găurit asfaltul? Merge şi-aşa. Nu se închide uşa? Ia 
trânteşte-o şi vezi, merge? De câte zile spuneaţi că izvorăşte apa din 
conducta spartă? O să îngheţe, merge şi-aşa. N-ai piesa originală,           
n-ai şuruburi? Leagă cu sfoară. Merge şi-aşa. Cât de cât, decât 
deloc... Ţi s-a rupt umbrela cumpărată alaltăieri? N-ai învăţat s-o 
foloseşti, o deschizi prea des, eşti pretenţios, nu plouă toată ziua. Şi 
la urma urmei, merge şi-aşa. Şi mai avea amicul, cum să spun, o 
teorie. Aflase dintr-o carte, de mult, că şi conştiinţa e tot un fel de 
boală... 

 
20 noiembrie 1998 

 
Uitări contemporane 

 
Definită aforistic în fel şi chip, s-a spus despre istorie că este 

„povestea interminabilei lupte a spiritului contra materiei, a libertăţii 
contra fatalităţii.” Maxima aparţine unui ilustru istoric al veacului 
trecut, Jules Michelet. Poate că astăzi, 1 Decembrie, o zi cu atâtea 
rezonanţe în sufletul neamului românesc, ar fi foarte potrivit să 
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medităm la sensurile istoriei. La unul dintre cele mai preţioase pe 
care trecutul ni le insuflă: nevoia de recunoştinţă, amintirea nu atât 
pioasă, cât plină de minim respect.  

Mulţi dintre noi au pierdut acest simţ al recunoştinţei faţă de 
înaintaşi, faţă de cei care, adesea prin jertfa supremă, au făcut ca 
libertatea să înfrângă fatalitatea. Ne putem aminti de exemplu că unul 
dintre marii bărbaţi de stat de la 1918, Iuliu Maniu, şi-a sfârşit viaţa 
în cele mai cumplite temniţe ale comunismului. Ce fel de 
„recunoştintă” fusese aceasta, o ştim prea bine şi desigur nu e acum 
momentul să vorbim despre ea.  

Comunismul a reuşit să sădească în om şi această lipsă de 
respect pentru valoarea umană. Să aneantizeze fireasca obişnuinţă de 
a venera nu doar la ocazii festive valorile, fie ele politice, morale, 
culturale. O asemenea performanţă negativă nu dispare foarte  
repede, căci ideea sădită perfid în mintea omului, deturnarea 
comportamentului său normal sunt de durată. De aceea nu greşesc 
afirmând că recunoştinţa, unul dintre sensurile istoriei, trebuie, ea 
însăşi, reînvăţată astăzi. Făra festivism, făra vorbe mari, fără lanţul 
uitării de peste an şi aducerea aminte, cu palma la piept, în ziua 
sărbătorească. Uzând de cu totul altceva: de o temeinică pregătire 
pentru aflarea adevărului şi pentru punerea lui în pagina cărţii de 
şcoală. Pentru a reînvăţa astfel că libertate înseamnă printre altele şi 
respect pentru valoare. Fiindcă se pare că am uitat de când tot cântăm 
pe atâtea voci refrenul monoton al tranziţiei... 

 
1 decembrie 1998 

 
Politologul 

 
De la o vreme, aţi observat şi dvs., avem foarte mulţi specialişti. 

Specialişti în crize, prăbuşiri, dezastre, alunecări pe panta 
ireversibilă. Specialişti în apă tulbure, pescuitori de fraze radicale. Ei 
se numesc simplu: politologi. Sau, dacă se impune, analişti 
economici, analişti politici, analişti... Mă rog, analişti.  

Politologul e însă printre ei în vârful ierarhiei. Cuvântul are 
autoritate, e greu şi impune respect. Politologul vorbeşte mai puţin, 
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după ce reflectează temeinic la ce-au spus antevorbitorii şi după ce 
îşi potriveşte ochelarii pentru a găsi în teancul de fişe imaginare 
citatul năucitor. Politologul vorbeşte mai rar, apăsat şi se uită urât. 
Cum să facă el să ajungă la bieţii muritori ideile înalte, conceptele 
esenţiale? Cum să introducă un deci pustiitor? Politologul nu e 
profet. El nu are viziuni, a depăşit faza. El are certitudini şi doar 
împrejurările meschine ale oratoriei îl fac să pună câte o întrebare. 
Politologul nu te ascultă, pentru că el are răspunsuri pentru orice. Ştie 
tot şi a spus de mult: aici se va ajunge, asta e calea, păi cum de n-aţi 
ştiut-o? Vedeţi, nu m-aţi ascultat cu atenţie, v-aţi lăsat amăgiţi, aţi 
plutit pe valul inconştienţei...  

Şi politologul tace adânc şi din nou se uită urât. Nu-l merităm. 
Nu putem noi ajunge la înălţimea încruntării sale. A spus de mult, a 
arătat, are teancuri de tratate în cap. Parcă-l şi vezi pe Bibliotecarul  
lui Arcimboldo. Politologul suportă mândru tranziţia, pe el nu-l 
sperie nimic. Totul e scris acolo şi acolo e numai el, politologul. Vai 
vouă, bieţi pigmei care aţi nesocotit învăţătura politologului... 

 
10 decembrie 1998 

 
Titirezul 

 
Titirezul se învârte nevinovat, se loveşte de piciorul scaunului şi 

iar se învârte. Îl ajuţi puţin şi o ia de la capăt. Neobosit. Un fel de 
dans monoton. Semenul nostru titirez se învârte şi el, nu se loveşte de 
nici un picior de scaun, n-o ia de la capăt. Face un slalom perfect 
printre eventualele obstacole; evită cu graţie posibile conflicte. 
Mimează cu talent munca şi, cum nimeni n-are prea multă răbdare 
să-l ia în seamă, chiuleşte temeinic. Învârtitul afişează de obicei o 
figură atât de plină  de candoare încât, suflete miloase, cei aflaţi în 
preajma lui ajung să-l compătimească sincer. Săracul, nu e el prea 
dotat, natura n-a fost prea darnică, s-a născut pe timp de secetă dar e 
băiat bun. 

Băiat bun, titirezul cel candid o duce de minune. Locul e călduţ, 
merge şi lefuşoara, dacă nu întrebi, dacă nu te bagi, dacă nu ceri, 
lumea te lasă în pace. Oameni necăji ţi cu toţii, au greutăţi, fiecare cu 
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munculiţa lui. Titirezul are o tehnică infailibil ă. Nu-l găseşti 
niciodată când îl cauţi dar eşti convins că, dacă nu e aici, e în mod 
sigur dincolo. Şi ocupat. Îi pregăteşti şi o cafeluţă, un covrig ceva, o 
plăcintă modestă. E creştineşte. Titirezul e foarte mişcat de atenţia 
acordată. Zâmbeşte cuceritor. A reuşit. A captat bunăvoinţa tuturor, a 
scăpat teafăr la ultima restructurare. Cine să fi restructurat titirezul? 
Doar el se-nvârte... 

 
11 decembrie 1998  

 
Adevăr inutil 

 
Mi-l amintesc foarte bine: era un copil fragil, cu o privire uşor 

melancolică. Mă impresiona mereu printr-o curiozitate suficient de 
discretă; îţi lăsa impresia că n-ar fi vrut să te deranjeze. Amestecul de 
candoare şi timiditate nu putea totuşi ascunde o inteligenţă ieşită din 
comun. Făcea parte din categoria acelor copii care poartă cu sine o 
taină şi care, lucru rar, ştiu să aibă răbdare. Nimic din precipitarea 
adolescenţei nu-i fusese hărăzit. Citea enorm, aşa cum fac oamenii 
aleşi, sacrificând cu dulceaţă tentaţiile copilăriei. Ieşea din cadrul 
rigid pe care, adesea, banca şcolii îl impune. Cu consecinţele bănuite 
în faţa dascălilor grăbiţi, pentru care contează doar falsa consecvenţă 
şi continuitate.  

Aveam să-l redescopăr după ani, în zile tulburi. Scria literatură 
peste nivelul vârstei. Fără graba de a publica, dorind mai degrabă să 
amâne mult, decât să dea senzaţia pasului pripit. Aproape 
neverosimil într-o lume care a uitat să aştepte, care nu mai ştie să 
tacă. Era limpede că frământarea lăuntrică nu pornea din îndoială. 
Era în acest refuz semnul maturităţii şi al unei suferinţe timpurii. 
Cercul acela trist, invizibil, bizar pentru cei ce nu au răgazul de a-i 
înţelege pe alţii câtuşi de puţin.  

Am aflat destul de repede, dintr-una din acele liste publicate în 
ziare. Nu ştiu, şi nici nu vreau să ştiu împrejurările morţii lui în 
zăpada murdară a acelui decembrie. Un sacrificiu hotărât de hazard, 
un sacrificiu lipsit de sens. Existăm, afirma un filosof, doar pentru a 
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căuta adevărul. Dar la ce bun să-l aflăm, când el nu mai serveşte la 
nimic... 

 
22 decembrie 1998   

 
Deci în ghiveci 

 
Se încheie un an, de tranziţie bineînţeles, începe alt an de 

tranziţie, pardon, reformă. Un an decisiv, cum au mai fost şi alţii. De 
la o vreme, consideră un prieten al meu, toţi anii sunt decisivi. 
Decisiv nu are nici o legătură cu deci, oricât ar părea. Pentru simplul 
motiv că decisiv se aşează la sfârşit, spre deosebire de simpaticul 
deci, cea mai candidă conjuncţie, tocmai de aceea plasată, important, 
la început. În fond, trăim într-o lume precipitată şi atunci nu trebuie 
să fie de mirare că atâţia oameni de vază deschid gura cu deci. Cu 
deci  tot înainte, în zbor spre avântate culmi! Faceţi imprudenţa de a 
pune o întrebare, de a lansa o invitaţie la dialog şi veţi auzi de îndată 
cum se rostogoleşte neînduplecatul deci. 

Deci urmează un an cu mulţi de nouă, un an cu eclipsă, reformă 
fixată, ca să se ştie, un an cu mulţi de deci. Deci, iarăşi şi iarăşi, 
decisiv. Aşa încât, între două sărbători, nici nu te poţi gândi cum ar fi 
viaţa normală, lipsită de fiorii întâmplărilor decisive. Cum să fie o 
viaţă fără deci ? Plină de confuzie, fără tensiune, o peltea amăruie. 
De neacceptat, crede un alt prieten al meu care, imitator din fire, a 
început să vorbească de la un timp cu deci. Deci dacă pleacă la 
revelion, în tranziţie, cu familia, deci la munte, ne vedem abia în anul 
cu eclipsă. Deci o vom admira împreună, deci mai e ceva timp. 
Decisiv. La mulţi ani! Mulţi şi fără deci ! 

 
29 decembrie 1998 

 
Pe primul loc 

 
Rezultatele unui sondaj internaţional publicate în ziarele de ieri 

arată că românii deţin primul loc în Europa: primul loc la pesimism 
în ce priveşte previziunile pentru anul 1999. Ca în mai toate 
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sondajele, aprecierea cuprinsă în răspunsurile la întrebări este 
globală, fără prea multe nuanţe. Şi cu atât mai tulburătoare. 

52 la sută dintre concetăţenii noştri chestionaţi consideră că anul 
1999 va fi mai prost decât 1998; 56 la sută cred că penultimul an al 
mileniu lui va fi unul cu dificultăţi economice. Şi cum aflând 
asemenea estimare, este imposibil să nu dai curs tentaţiei de a 
compara, observi imediat că diferenţele sunt semnificative. Proporţia 
între răspunsurile optimiste şi cele pesimiste este uriaşă în sens 
negativ la noi faţă de alte ţări foste comuniste; de trei ori şi ceva la 
prima întrebare, de peste cinci ori la a doua. Privind tabelul pe 
orizontală, nicăieri nu se mai înregistrează un astfel de scor sumbru. 
Iată, tristă consolare, deţinem şi noi o supremaţie detaşată. Să fie 
oare românii noştri mai lucizi, mai raţionali decât alţi locuitori ai 
continentului rămaşi pe scenă după ridicarea cortinei roşii? Sau scena 
e chiar goală? 

Suntem ţara iluziilor pierdute? Nu mai există nici un fel de 
încredere? A existat un consum de entuziasm prea mare la începutul 
acestui deceniu pentru ca acum prăbuşirea să fie, psihologic, 
explicabilă? Orice răspuns am da, la oricare dintre aceste întrebări, el 
nu poate ocoli o chestiune fundamentală, care vizează de fapt 
resorturi sufleteşti. Există astăzi, se pare, un dezgust atât de mare 
încât puţini mai pot vedea altceva decât perspective întunecate. 
Undeva, o celulă ascunsă a fost atinsă iremediabil. Am devenit, 
majoritatea, infirmi de încredere. Nu spunea  un filosof că 
pesimismul e „semnul unei sărăcii adânci de viaţă?” 

 
5 ianuarie 1999 

 
Din nimic 

 
Citind în Vărul Pons că mania este „plăcerea trecută în stare de 

idee”, am tresărit. Balzac, observatorul crud al defectelor omeneşti, 
să fie neaşteptat de blând cu maniacii? Fără îndoială că nu. Arhitectul 
Comediei umane ilustrează latura pozitivă, frumoasă a unei 
preocupări devenite manie, sugerându-ne poate că în anumite 
împrejurări mania se ascunde sub această aparenţă. Apelând la 
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vocabularul modei contemporane, îi găsim îndată echivalentul: 
hobby. Cuvântul e simpatic, ca şi realitatea desemnată. Are aerul 
acela de inocenţă deconcertantă pe care ţi-l comunică americanii, 
oameni deschişi, capabili să se bucure ceva mai repede decât noi, 
bătrâni europeni sceptici. Apoi, să nu uităm că hobby este 
polisemantic. Înseamnă „distracţie”, „pasiune”, „manie”. Prin urmare 
mai multe etaje de coborât...  

Există manii şi manii. Unele dintre ele conduc pe calea sigură 
spre dezechilibru. Totul porneşte dintr-o sensibilitate exagerată, din 
suspiciune, dintr-o permanentă stare de iritare. Lor li se adaugă 
inevitabil slăbiciunea, închiderea în sine. Ne-am apropiat, aţi înţeles 
deja la ce mă refer. Mania persecuţiei nu e o abstracţiune; cu atât mai 
puţin plăcere devenită idee. Oameni pe care i-am considera absolut 
normali izbucnesc, se aprind din nimic. Nimic nu-i mai poate 
mulţumi, văd în tot ce se întâmplă atacuri îndreptate împotriva 
persoanei lor. Niciodată nu li se pare că au locul cuvenit. 
Comportarea rece, distantă sau doar indiferentă a cuiva este tradusă 
imediat ca semn al viitoarei adversităţi. Omul suferind de mania 
persecuţiei nu-şi poate recunoaşte vreodată greşeala, cum nu are 
capacitatea de a recunoaşte meritele altcuiva. Egoismul lui 
explodează, îi devii duşman dacă, doamne fereşte, nu-i împărtăşeşti 
opinia. Atât îţi trebuie, din clipa aceea te-a pus pe lista neagră a celor 
care îl persecută. Nu vei putea afla niciodată în ce constă răul pe care 
aceştia l-au pus la cale. Pentru că răul este aici imaginar. Reală 
rămâne numai incapacitatea lui de a discerne, în ultimă instanţă de a 
înţelege un fapt de viaţă. 

 
12 ianuarie 1999 

 
Suferinţe zoologice 

 
Un documentar de televiziune prezenta cu ton înduioşător 

necazurile unui pui de urangutan aproape abandonat de părinţii săi. 
Surpriza consta în motivul abandonului: cei doi reprezentanţi ai 
speciei de maimuţe îşi neglijau puiul pentru că, nici mai mult nici 
mai puţin, erau ocupaţi ziua întreagă cu privitul programelor la 
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televizor. În principal, probabil, desene animate, presupunem că pe 
înţelesul lor. În consecinţă, administraţia grădinii zoologice a luat 
hotărârea de a le prezenta un program educativ despre îngrijirea 
copilului. Raţiunea nu e greu de sesizat, având în vedere capacitatea 
mimetică a maimuţei, fie ea şi urangutan. Nu ştim cât de seduşi au 
fost cei doi părinţi de cele vizionate. Putem însă crede că 
predispoziţia spre imitaţie va da roadele pedagogice preconizate. De 
ce nu? 

Capacitatea mimetică a maimuţei este de cele mai multe ori 
simpatică, dacă nu spectaculoasă. Cu ani în urmă, într-o revistă era 
prezentat cazul senzaţional al unui cimpanzeu dresat, care devenise 
asistentul unui medic veterinar. Îmbrăcat şi dotat corespunzător, îşi 
făcea cu maximă seriozitate şi responsabilitate datoria la tratamente 
şi la operaţii chirurgicale. Un astfel de comportament uman însuşit de 
un animal produce o emoţie teribilă. Emoţia performanţei. Să mai 
crezi că imitaţia este „întâia probă a lipsei de putere creatoare”, cum 
afirma un literat? În ce-o priveşte pe adorabila maimuţă, nu. Mai 
grav este când oameni în toată firea, unii chiar cu veleităţi, nu fac 
altceva decât să imite, foarte convinşi de altfel de importanţa 
demersului lor. Arată-le modelul, deconspiră penibila imitaţie şi vei 
asista de îndată la explozia de orgoliu. Doar nu vreţi să recunoască 
respectivii că a imita înseamnă a invidia... 

 
19 ianuarie 1999 

 
Confortabila somnolenţă 

 
În fond, îmi zice amicul aproape plictisit, fiecare om fuge de 

ceva. Unii de prea multă muncă, alţii de lege, câte unul dă fuga mare 
din faţa prostiei, altul se teme, dimpotrivă, de prea multă inteligenţă. 
Puncte de vedere sau, dacă vreţi, moduri de viaţă. Dar, mai spune 
amicul, ce facem cu cei care fug de răspundere? Ei, aici e problema, 
asta era chestiunea nevralgică, mi-am zis, din acest motiv amicul e 
nu numai plictisit, ci şi supărat. Şi îmi face pe loc o întreagă teorie a 
fugii de răspundere, grozavă culpă morală în accepţiunea sa. Formele 
ei, le cunoaşteţi şi dvs., sunt diverse şi adaptate la situaţie.  
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Dacă fuga de răspundere este doar o vină în plan moral rămâne 
de văzut. Ea are suficiente răsfrângeri sociale, unele dramatice. 
Individul, fricos sau comod din fire, bagă de seamă că un 
comportament mediocru îi garantează o oarecare linişte. Întru totul 
oarecare, dar de ce să se implice el, de ce să aibă responsabilitate, de 
se să poarte asemenea povară când e mai bine să se facă nevăzut. 
Idealul social al unui astfel de personaj nu e altul decât să treacă 
neobservat, şmechereşte. Observaţi, cauza nu este întotdeauna 
comoditatea. Şmecherul nostru nu e neapărat un tip comod. Aşadar 
trage o primă concluzie: cine nu se agită defel nu va fi acuzat defel, 
păi nu? Unii spun, meritorie zicală: “doar cine nu munceşte nu 
greşeşte.” Mda, îşi zice omul nostru, bună treabă şi adaptabilă: cine 
nu are responsabilitate nu poate fi tras la răspundere. Să încerce 
numai cineva să-l întrebe de ce nu s-a ocupat de cutare lucru şi atunci 
să vezi ce torent de fraze va revărsa şi ce bine garnisite, cu ce fel            
de argumente, o adevărată pledoarie. Ipotetica vină nu-i aparţine 
niciodată, căci el, nu-i aşa?, nu răspunde de nimic. Răspunde numai 
de confortabila somnolenţă care îi asigură, ferm, locul călduţ. Să ne 
mai întrebăm până când? 

 
2 februarie 1999 

 
Înlocuitori şi înlocuitori 

 
Un tânăr arhitect deplângea într-un cotidian maniera lipsită de 

gust în care au fost restaurate câteva dintre clădirile centrale ale 
Bucureştiului. Mai exact, lipsa de stil datorată înlocuirii unor 
materiale de construcţie ca marmura, metalul, piatra, necesare pentru 
a conserva arhitectronic personalitatea edificiilor respective. În plan 
estetic, efectul substituţiei este umilirea faţadelor cu pricina; din 
punct de vedere tehnic – slăbirea rezistenţei construcţiilor. În loc de 
metal, lemn, acolo unde s-ar fi potrivit lemnul – material plastic şi 
alte asemenea artificii dezavantajoase. 

Remarca întemeiată a arhitectului m-a făcut să mă gândesc la un 
aspect mai general. Trăim într-o epocă a înlocuitorilor. Mai mult ca 
oricând, astăzi civilizaţia umană se află sub spectrul lor, de la 
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materialele folosite în construcţii la utilaje, echipamente ş.a.m.d. Se 
produc alimente sintetice, băuturi sintetice, chimia a devenit 
împărăteasa lumii. Tehnologia a înlocuit natura. Semn de decădere, 
de sfârşit de eră? Dacă lucrurile s-ar rezuma la aspecte materiale,           
n-ar trebui să fim foarte alarmaţi. Fiecare tip de civilizaţie e 
constrânsă să răspundă solicitărilor obiective. Acesta este probabil 
răspunsul epocii noastre şi oricât de imperfect l-am considera, el are 
o sumedenie de cauze care îl determină.  

Necazul e altul. Acolo unde este imposibil de imaginat că ar 
putea fi admişi înlocuitorii, ei sunt mai prezenţi ca oricând: în viaţa 
spirituală. Aici fenomenul are un singur nume – amatorism. El poate 
într-adevăr scufunda totul şi încă repede, ca într-un sfârşit de eră. 

 
13 martie 1999 

 
Meşteşugul demolării 

 
Aţi avut ocazia să vă întâlniţi cu oameni de felul celui pe care 

îndrăznesc să-l portretizez în două minute. Dacă nu, înseamnă că 
sunteţi aproape fericiţi.  

Iată despre ce este vorba. Respectivul e mai tot timpul încruntat, 
priveşte lung şi fără ochi bănuitor. E ferm pe poziţie, radical. Critic 
cu tot ce mişcă în jurul său, are numai observaţii. Îi ceri argumente, 
îţi trânteşte uşa. Vocabularul lui cuprinde patru-cinci formule 
negative. Nu trebuie să-ţi baţi capul cu ele, sunt sinonime şi exprimă 
acelaşi lucru: un suflet mic, ranchiunos, o minte limitată dar pretenţii 
uriaşe. E dotat cu perseverenţă în zidirea răului. Dacă ai avut 
pornirea de a-ţi susţine cu sinceritate şi bună credinţă părerea, 
contrară opiniei lui, te duşmăneşte cu înverşunare. Face orice ca să-ţi 
zădărnicească acţiunea, bate pe la uşi, reclamă, inventează, pârăşte. 
Totul îi miroase urât, el este singurul care are dreptate. N-a învăţat  
să construiască, însă cunoaşte foarte bine meşteşugul demolării. 
Răspunde la iniţiativa ta cu o injurie. Din când în când, ca să te 
inducă în eroare, face pe plictisitul, te anunţă cu un rictus de tristeţe 
că nu-l mai interesează nimic. Nu cumva să-l crezi; exact în acel 
moment te lucrează temeinic pe la spate. Aşa de activ cum e, sufletul 
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de ceară locuieşte într-un om dispus la orice. Numai la muncă şi la 
confruntarea prin munca proprie, nu. 

16 martie 1999 
 

Pierde-vară 
 

Filosoful englez Francis Bacon, precursorul ştiinţei experimen- 
tale moderne, făcea următoarea remarcă: „Un om tânăr în ani poate fi 
bătrân în ore dacă nu şi-a pierdut timpul.” Reciproca este la fel de 
valabilă: poţi fi bătrân în ani dar tânăr în ore tocmai pentru că toată 
viaţa ţi-ai irosit timpul. Limba română sintetizează ironic această 
atitudine într-un substantiv compus, expresiv ca un aforism: pierde-
vară. Cuvântul îl ridiculizează pe omul care îşi pierde timpul, individ 
de obicei  marginalizat într-o societate sănătoasă din punct de vedere 
moral.  

Nu dăm nici o importanţă unor asemenea pierde-vară, îi privim 
cu detaşare înscriindu-i în spectacolul cotidian. Ei colorează scena 
zilei, o condimentează, produc amuzament. Sunt decorul de care 
fiecare are nevoie dintr-o misterioasă dorinţă de compensaţie, până 
când se loveşte de ei. Pierde-vară este dotat cu instinctul de a apărea 
acolo unde ne-am aştepta mai puţin. Omul tânăr în ore nu e cu 
desăvârşire lipsit de ambiţie. El caută acoliţi iar la un moment dat 
vrea să parvină. Cu masca seriozităţii, se insinuează treptat şi ajunge 
unde nu-ţi închipui. Înşală buna credinţă a semenilor ori profită de 
îngăduinţa lor. Trecut sumar prin şcoală, începe să pretindă. De ce să 
piardă vremea fără nici un folos când se poate şi altfel? Are o 
strategie bine pusă la punct: mimează impecabil activitatea, mai 
mult, se bate cu pumnul în piept ori de câte ori reuşeşte să ducă la 
bun sfârşit cel mai nesemnificativ lucru. Şi, în plus, fiindcă timpul nu 
are pentru el măsură, pierde-vară e pretutindeni. El ştie ca nimeni 
altul că, dacă e văzut mereu, din grabă sau neatenţie, oamenii ar 
putea crede că munceşte. 

 
20 martie 1999 
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Un hoţ sublim 
 

Oricăruia dintre noi i s-a întâmplat măcar o dată să-şi piardă 
răbdarea în faţa lipsei de punctualitate. Într-o relaţie personală sau 
într-una publică, se spune că punctualitatea este semnul neîndoielnic 
al bunei creşteri. Dar nu numai atât şi nu întotdeauna poţi trage o 
concluzie despre educaţia, caracterul, voinţa unei persoane în funcţie 
de punctualitatea sa, pentru că aceasta este în egală măsură un simţ 
aparte şi un exerciţiu. Un exerciţiu al voinţei şi deopotrivă al 
caracterului. 

Punctualitatea este  în sine o trăsătură simplă; abia răsfrângerile 
ei, de fapt ale lipsei de punctualitate, complică lucrurile. Printr-un 
inefabil mecanism psihologic, trecem cu uşurinţă peste lipsa de 
punctualitate a unui om apropiat, găsindu-i mereu scuze şi 
neconsiderând-o decât un defect minor. Devenim însă irascibili ori 
de câte ori lipsa de punctualitate se manifestă public. Un magazin 
care nu se deschide la ora afişată, un tren care întârzie, un ghişeu la 
care funcţionarul închide cu un sfert de oră mai devreme, un 
spectacol care începe cu zece minute întârziere ne enervează cumplit. 
Dovedim intoleranţă faţă de lipsa de punctualitate venită din partea 
unui om necunoscut, devenind brusc toleranţi cu persoana apropiată. 
Ca să nu mai spun că firea umană este predispusă să sancţioneze 
aspru greşelile altora uitând de cele proprii. 

Prin punctualitate ne arătăm respectul faţă de celălalt, indiferent 
dacă ne este sau nu apropiat. Sau mai exact ar trebuie s-o facem în 
toate împrejurările abandonând certitudinea păguboasă că în anumite 
situaţii vom fi repede scuzaţi pentru lipsa noastră de punctualitate. 
Ori fiind punctuali doar din constrângere. Pentru Oscar Wilde, 
punctualitatea este „hoţul timpului”; acceptând metafora, să adăugăm 
totuşi că e un hoţ sublim... 

5 mai 1999 
  

 Sfânta înghiţitur ă 
 

Atitudine curentă, credulitatea este fără doar şi poate o formă de 
prostie. Omul care crede în tot ce vede, aude, citeşte este micul 
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condamnat cotidian. Fiinţă golită de personalitate, el poate fi cu 
uşurinţă manevrat. Nicolae Iorga numea credulitatea „dobânda ce se 
plăteşte obrăzniciei”. Lipsit de replică, omul credul e depăşit de 
situaţie şi incapabil de a sesiza capcana care i se întinde. Când 
semenul său o face cu agresivitate, acea agresivitate tipică 
obrăzniciei desenate în varii contururi, sălăşluind adesea într-un 
purgatoriu de aşa-zise subtilităţi, credulul, rămas cu gura căscată, 
este prada cea mai uşoară. Câţi dintre cei interesaţi şi-ar mai cuceri 
locul profitabil dacă n-ar exista ea, credulitatea, sfânta încredere în 
aparenţe! 

Privind-o astfel, în plasa credulităţii putem cădea oricare dintre 
noi, mai des sau mai rar. O categorie largă de oameni trăieşte din 
prefabricatele servite de ceilalţi. Caragiale a stigmatizat pentru 
eternitate acest defect. Amintiţi-vă că o bună parte dintre personajele 
sale, din schiţe sau din piesele de teatru, articolele satirice înfăţişează 
elocvent această atitudine. Atâţia dintre eroii caragialieni trăiesc  
într-o lume artificială, confecţionată de alţii, ideală pentru a fi luată 
drept unica realitate. Pentru ei, litera tipărită în ziar e sfântă. Ziarul 
face legea. Acasă sau la berărie, pe peronul gării, pe stradă cu un 
amic, cu cât e mai umflată, gogoaşa demagogică e mai repede 
înghiţită. Şi dacă tot o înghiţi, cum să nu crezi în ea? Râzi cu poftă 
dar te cutremuri de imensa credulitate. Caragiale a definit fără egal 
această formă de prostie nebunească – slăbiciune perenă nu numai a 
insului neinstruit, ci uneori chiar şi a omului de spirit. 

 
12 mai 1999 

 
Prăjitura de pe sârma vorbirii  

 
Deci, mai în glumă, mai în serios, m-am hotărât să vorbesc din 

nou despre deci. Mărturisesc că am un fel de emoţie. Cum să judec 
eu o asemenea celebritate? Cine-mi dă voie? Nu cumva poate rezulta 
de aici o impostură? Nu mă vor acuza de superficialitate adepţii săi? 
(Mă rog, părerea mea despre ei e formată de mult şi, vă rog să mă 
credeţi, îi alint zilnic.) Dar, te pui cu adepţii?... 
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Celebritatea lingvistică a zilelor noastre se numeşte în buletinul 
de identitate conjucţie coordonatoare concluzivă. Îndeletnicirea ei 
este, prin urmare, să lege două propoziţii de acelaşi fel, a doua fiind 
concluzia primei. Raportul gramatical este desigur şi unul logic. 
Logic, oricât am iubi-o, nu putem începe o frază cu deci. Numai că 
ticurile lingvistice, care exprimă ceva mai mult decât o obişnuinţă 
mecanică, a vorbirii cotidiene, au impus rapid aberaţia. Dai drumul la 
televizor, te plimbi de pe un canal pe altul şi nu se poate să nu găseşti 
un distins vorbitor care în loc de bună ziua sau bună seara să nu-ţi 
arunce în ureche un deci. Fie că e politolog, personajul nostru iubit, 
fie că e vreun funcţionar superior invitat să te lămurească în cine ştie 
ce privinţă, îl auzi: „Deci, aş vrea să spun...”, „Deci bună seara, 
mulţumesc pentru invitaţie...”, „Deci încep cu”. Şi-i dă înainte cu 
deci! Deci e peste tot, drăguţa de ea... Joacă pe sârma vorbirii, face 
tumbe, nu cade niciodată. Ce-o fi însemnând şi asta?, te întrebi. Cum 
s-a ajuns la omniprezenţa lui deci chiar în limbajul persoanelor 
cultivate? Grabă, neştiinţă, neatenţie, spirit de imitaţie? Din toate e în 
mod sigur câte ceva. Dar deasupra tuturor, tronează vidul gândirii. 
Când aşezi urgent şi cu nonşalanţă, eventual zâmbind trufaş, 
concluzia înaintea demonstraţiei, încheierea înaintea argumentului, 
nu e semn că te-ai şi gândit la ce vrei să comunici. Şi continui să mă 
întreb şi eu, ce să fac, de unde atâta nerăbdare în afişarea concluziei? 
De unde atâta poftă pentru prăjitura deci ? 

14 mai 1999 
 

„Vai, drag ă...” 
 
Eşti gata să-l crezi. Surâsul lui amabil te convinge şi te 

înseninează. Pentru a nu exista dubii, îţi povesteşte iute o întâmplare 
din care înţelegi că într-un caz similar cu al tău a intervenit eficient şi 
salvator. Povestea e întru totul plauzibilă, o iei ca atare. Ce om 
cumsecade, îţi spui în gând. Dumnezeu mi l-a scos în cale. Nu poţi 
bănui că masca e perfectă şi jocul, condus cu maximă îndemânare. 
Aşa că-i oferi tot felul de amănunte, dintre acelea pe care intenţionai 
să le ţii strict pentru tine. Şi încă o dată surâsul lui plăcut te 
înseninează. Iată, ai întâlnit omul căutat, fără efort, când aveai mai 
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multă nevoie. Nu rosteşte vorbe mari, nu-şi arogă merite. Pleci 
liniştit şi sigur de sprijinul dezinteresat. 

După un timp, tot aşteptând rezolvarea problemei, deşi convins 
încă de bunele intenţii ale respectivului, începi să ai o vagă bănuială. 
Dar nu, nu, nu e cazul, cum să suspectezi un om atât de drăguţ... 
Roşeşti, te duci în faţa oglinzii şi-ţi aplici o mustrare pentru gândul 
cel rău. Ai fost în culpă, ah, afurisite gânduri care frământă sufletul, 
ţi s-a spus de atâtea ori să nu mai fii suspicios... Asta e boală curată. 
A doua zi, inevitabil, urmează să te întâlneşti cu omul cumsecade, ar 
cam fi timpul să afli cum ţi-a rezolvat problema. Pentru că îndoiala 
nu-ţi dă pace, faci un mic plan de acţiune, aşa, pentru orice 
eventualitate. „Vai, dragă, evident c-am vorbit, s-a aranjat”, îţi aud 
urechile. Şi din nou, surâsul acela şi iar o poveste, se subînţelege, 
mai plauzibilă decât prima. Atât de plăcut e surâsul încât uiţi şi de 
planul pe care ţi-l f ăcuseşi şi de îndoială. Păi cum să nu se fi aranjat?! 
Rămâne să aştepţi cu încredere rezultatul, fericit că n-ai dat crezare 
filosofului de demult care-ţi şopteşte că ipocrizia e „o minciună de 
două ori distilată”. Filosofii nu prea ştiu să surâdă... Închizi cartea şi 
aştepţi. Până la calendele greceşti. Nu-i aşa că surâsul e fermecător? 

 
19 mai 1999  

 
Începutul decalogului 

 
Până la un punct, incultura amuză. Râzi cu sau fără răutate de 

omul neinstruit. E o mică satisfacţie să constaţi că vecinul, prietenul 
de ocazie, colegul ştiu mult mai puţin decât tine. Sentimentul de 
superioritate îţi unge sufletul. Treptat, tot lovindu-te de ignoranţi, 
observi că râsul e din ce mai amar. Din spirit de conservare, cu puţin 
egoism, continui să te amuzi. Dacă eşti un tip cinic, refuzi să 
problematizezi. Ce importanţă are faptul că în jur pluteşte norul 
cenuşiu al inculturii! 

De la un punct încolo devine totuşi imposibil să nu te întrebi 
care este cauza proliferării fenomenului. Începi să-i cauţi explicaţia. 
E în firea omului să-şi pună mereu întrebări, fie şi din simplă 
curiozitate... Şi dacă lipsa de instrucţie ar fi numai obiect de 
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curiozitate, n-ai avea motive de îngrijorare. I-ai rezerva un loc în 
muzeul imaginar al monştrilor universali. Dar noţiunea de cultură 
generală pare să fi intrat pretimpuriu în dicţionarul de arhaisme. 
Observi că astăzi, un pragmatism greşit înţeles îi conduce pe mulţi la 
refuzul categoric de a se cultiva. Elevul de gimnaziu, liceanul, până 
şi studentul au devenit refractari la ceea ce nu aduce, din punctul lor 
de vedere, un minim profit imediat - promovarea la un examen, locul 
liniştit ş.a.m.d. Te cutremuri, tu, om cu obiceiuri de altădată, când 
vezi zâmbetul acela flegmatic al fiinţei care deschide o carte numai 
sub teroarea obligaţiei. Şi care, dacă ai avut imprudenţa să nu taci, îţi 
aruncă peste umăr cea dintâi propoziţie a decalogului său: „Asta la ce 
serveşte?” 

 
26 mai 1999 

 
Vise 

 
Lipim cu scoci, strângem bine şurubul, dăm cu puţină vopsea, 

un strop de lac şi gata, e ca nouă. Am luat banul? L-am luat. Fraieri 
sunt destui. Tu, beneficiarul, stai şi te gândeşti că pe firmă scrie cu 
litere de-o şchioapă, clienţii nu lipsesc, e cu programare ca la dentist 
şi că, pe deasupra, amicul te-a sfătuit să te duci acolo. Te înroşeşti la 
propriu când îţi dai seama cât de naiv ai fost. Ai totuşi o amară 
consolare: n-ai fost singurul păcălit... Ca să te mai consolezi o dată, 
repeţi proverbul acela cu ulciorul. Şi pentru că te-ai fript, de-acum 
încolo sufli şi-n iaurt. Eşti pregătit să dai un ban în plus, oricât, doar 
treaba să fie bine făcută. 

Te întrebi însă: ce fel de oameni sunt aceştia? Ce putere de 
disimulare au ei când se jură că au lucrat cu onestitate, când se simt 
jigniţi că te-ai îndoit o clipă de cinstea lor? Cât de îngăduitor e 
pământul care-i ţine? Cum se pot sustrage la infinit dispreţului 
semenilor? N-au nici cea mai mică remuşcare? Şi încă o dată constaţi 
că, în revolta ta sinceră şi metafizică, eşti atât de naiv. Deşi ştii, 
teoretic, că alături de bine, răul este prima noţiune pe care a aflat-o 
umanitatea, nu ai îndemânarea practică de a te fugi din calea lui. Pe 
această lipsă de fler, a ta şi a altora, se bazează dintotdeauna artizanii 
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înşelătoriei. Şi cum n-ai ce face, visezi la o lume morală, ca la o 
utopie. 

 
2 iunie 1999  

 
Enciclopedii de astăzi 

 
Şi eu, şi dumneavoastră am avut impresia că, în condiţiunile 

actuale, a dispărut un anume specimen. Constatăm împreună că            
ne-am făcut iluzii degeaba. Specimenul, omul fără ocupaţie, e printre 
noi. El are foarte  mult timp şi, vai, moare de grija altora. Aş spune 
chiar că are mai mult timp decât înainte, acum e democraţie şi omul 
fără ocupaţie poate spune tot ce-i trece prin cap. Vine la tine, din 
politeţe îi zici că nu eşti prea ocupat astăzi. Se instalează pe scaun – 
şi începe. Se pricepe la toate, la politică şi la fotbal, la economia de 
piaţă şi la literatură. Ei, mai ales aici, cu literaţii, ştie tot, are sursele 
lui. A, nu, nu, omul fără ocupaţie nu-ţi vorbeşte de cărţi; pe el nu-l 
interesează opera, ci omul, omul e măsura tuturor lucrurilor. Te şi 
miri de unde ştie atâtea despre viaţa particulară a fiecăruia. Omul 
fără ocupaţie este o veritabilă enciclopedie. De zvonuri, bineînţeles, 
pe care ţi le prezintă cu o siguranţă de invidiat. „Îţi spun eu, aşa e, fii 
serios, dragă, cum să te îndoieşti?” Nu eşti naiv, dar omul fără 
ocupaţie te-a prins în plasa lui. Aduce el în discuţie numele unei 
persoane care te interesează şi, oricât de tare ai fi, îţi smulge o 
reacţie.  

Peste câteva zile... Să mai spun ce urmează? Nu mai spun, că 
după câteva zile te întâlneşti iar cu omul fără ocupaţie, un anume 
specimen, cum spuneam. Îţi propui să nu mai scoţi un cuvânt, nici 
măcar despre vremea de-afară. De data asta, omul fără ocupaţie îţi 
cere un serviciu, poate chiar o favoare. Nu pleacă până nu-i promiţi 
un sprijin vag, aşa... „să vedem ce pot face”. Peste alte zile, tot 
câteva, îţi vine să nu mai ieşi din casă. Toată lumea vorbeşte şi te 
priveşte chiorâş. „Auzi, domnule, să-l întrebe omul, politicos, dacă-l 
poate ajuta şi mitocanul să-l dea afară?” 

 
9 iunie 1999  
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Fără titlu  
 
Nu numesc şi nu interpretez; relatez. Adică spun şi eu ce văd pe 

ici, pe colo, unde se sparge o ţeavă, se schimbă o conductă, se rupe 
un cablu telefonic, se renovează o construcţie, se repară un pod, se 
înlocuieşte o şină de tramvai sau o instalaţie electrică. Dacă 
solicitantul e particular, primeşte îndată răspunsul: „S-a notat, e-n 
regulă, trimitem.” Repede, adică mai trece-o zi şi înc-o zi, şi 
burghezia se arată-a fi... Pardon, scuzaţi, reminiscenţe livreşti, 
versuri pe sărite... Vin respectivii, cârpesc, le dai, pleacă. După noi, 
tot noi venim.  

Dacă problema e de domeniu public, mai trece-o lună şi-nc-o 
lună, negocieri, hârtii, ce firmă alegem, decizii. În fine, apare echipa 
de lucrători. În primele zile, organizare de şantier. Treabă 
complicată. După organizare, vine un ordin, a apărut o urgenţă în altă 
parte. Urgenţa e urgenţă, trebuie rezolvată operativ. După rezolvarea 
operativă, echipa se-ntoarce şi constată că din organizarea de şantier 
s-a mai furat câte ceva. Se face inventarul, apoi se face rost. Şi-
începe lucrarea propriu-zisă. Muncă multă şi grea, elanul dispare 
după două zile. Echipa nu poate veni mai devreme de opt, opt şi 
jumătate. Pe la zece vine căldura, echipa se răcoreşte, pe la 
douăsprezece-unu, pauza de masă, dreptul angajatului, contract 
colectiv de muncă. Şi iar se răcoreşte. După masă, un pui de somn 
sub copac. Pe la trei şi jumătate-patru, echipa strânge, încuie. 
Miercurea, meci de fotbal, a doua zi comentarii. Vinerea, zi scurtă. 
Sâmbăta şi duminica, libere, la peşte, la o bere. După duminică, vine 
fatalmente ziua de luni, echipa apare pe la zece. După zece, două ore 
grevă de avertisment. S-a făcut de unu, pauză de masă. 

Mai trece-o vară şi-nc-o toamnă. Pardon, reminiscenţe livreşti... 
 

16 iunie 1999 
 

Omul nostru 
 
Omul nostru, profesionist mediocru de altfel, n-are prea mult 

timp. Vine la prima dintre slujbe, face ce face în grabă, îi repede pe 
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toţi, dă şi primeşte telefoane. Apoi dispare cu graţie, se duce la 
cealaltă slujbă. Aici trebuie să piardă puţin timp pentru că are de 
povestit. Cum însă nu i-a simpatizat niciodată pe naratorii realişti, 
obiectivi, pentru că încă din liceu i-au plăcut povestitorii pătimaşi, 
pune mult de la el, înfloreşte, neuitând să facă apel la principii. Aici, 
la slujba aceasta, are adepţi, a găsit terenul vulnerabil, aici sunt rivalii 
nesuferiţilor de la slujba dintâi. După-amiaza, târziu, trece pe la încă 
o slujbă, unde se ceartă un pic, vreo jumătate de oră. Când ajunge 
acasă, nu se mai grăbeşte. Se aşază la biroul din lemn de nuc şi pune 
pe hârtie. O reclamaţie dedicată cuiva de la prima slujbă, un articol, 
laudativ fără exces, despre activitatea în care s-a integrat la cea de-a 
doua slujbă. În sfârşit, o notă critică, principială, referitoare la 
produsele lansate pe piaţă de colegii de la a treia slujbă. Democraţie, 
nu-i aşa? Acum nu se mai poartă nota informativă, ci nota critică. 

Seara, omul nostru e destul de obosit dar mulţumit. Totuşi, 
curios, nu poate adormi uşor, nu-l lasă principiile. Aşa că pune mâna 
pe telefon, noaptea e mai ieftin. Conversează cu persoane diverse          
şi influente, le expune principiile. Adoarme cu gândul că, dacă 
persoanele nu vor lua măsuri conform principiilor, le va dedica peste 
o săptămână câte o notă critică. 

Vine dimineaţa. Omul nostru se bărbiereşte la sânge şi pleacă 
mai întâi la a treia slujbă. Aici, lovitură de teatru: e concediat de 
patron care nu se ştie cum a aflat de nota critică. Stelele au vorbit. 
Se-ndreaptă nervos spre a doua slujbă, unde e sfătuit să folosească 
numai procedeul naraţiunii obiective. Mă rog, o problemă de gust. La 
prima slujbă, viitorul lui e asigurat: află că urmează o restrângere 
drastică de activitate şi i se comunică adevărul tulburător că e primul 
pe lista disponibilizaţilor. Cu principii cu tot, omul nostru. 

 
23 iunie 1999  

 
Ca pentru recunoaştere 

 
Merge-ncet, nu se grăbeşte niciodată, funcţia impune stăpânire 

de sine. Poartă o geantă pe umăr şi uneori, când e absolută nevoie, 
costum şi cravată. Când intră, dimineaţa, în camera cu calculatoare, 
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priveşte lung, nu salută pe nimeni. E dreptul lui, asigurat de contul 
bancar. Se aşează pe scaunul mobil, se învârte o clipă-două, ca 
pentru recunoaştere. Angajaţii, tinerei, bagă capul în hârtii şi-n 
calculatoare. Nu se aude decât zgomotul de plastic al tastelor. Toată 
lumea munceşte cu sârg, e bine, dimineaţa – chiar şi puţină răcoare. 
Omul care nu se grăbeşte niciodată, funcţia impune stăpânire de sine, 
aruncă acum o privire scurtă, pătrunzătoare. În direcţia respectivă e 
secretara, o fată cu tricou „Adidas”, care-i pune imediat pe masă 
cafeaua, fără ţigară, omul e alergic la fumul de tutun. Nu spune 
„mulţumesc”, pare că nici n-a observat-o, e dreptul lui, asigurat de 
contul bancar. A deschis calculatorul; pe ecran defilează nişte 
grafice. După două minute, face ochii mari, ecranul a înţepenit. 
Secretara, fata aceea cu tricou, formează repede un număr de telefon, 
de altfel scurt. După douăzeci de secunde, pe uşă intră precipitat un 
domn între două vârste. Salută politicos, nu i se răspunde. Omul care 
nu se grăbeşte niciodată pune degetul pe ecran, domnul îi explică şi, 
la un semn, e expediat la locul lui. Funcţia, contul bancar.  

Trece o jumătate de oră, e linişte, toată lumea munceşte. După 
completarea graficelor, urmează lectura presei; mai ales pozele, e 
dreptul lui. La un moment dat, omul care nu se grăbeşte niciodată 
izbucneşte într-un râs isteric, detunător. Fata de la calculatorul 
numărul doi scapă paharul de fanta pe mochetă. După râs, se-aude un 
mârâit, e dreptul lui, numele fetei e pus pe lista viitorilor concediaţi.  

Mai trece o jumătate de oră, funcţia impune şi omul care nu se 
grăbeşte niciodată rosteşte prima şi ultima frază a zilei: „Băi cutare, 
că iar ţi-am uitat numele, cum se scrie corect: î  liniuţă ţi sau îţi ? Că 
io nu le am p-astea!...” 

 
30 iunie 1999 

 
Despre ţânţari 

 
Gata, nu mai vorbim de eclipsă, riscăm să cădem în 

eclipsomanie, să recapitulăm diverse superstiţii, să credem în 
premoniţii, să ne luăm după zvonuri, c-ar ploua, c-ar fi nor, că s-ar 
eclipsa până şi eclipsa. E drept că de eclipsa de mâine scăpăm uşor, 
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nici nu ştii când trec două ore iar o noapte de două minute şi ceva nu 
e mare lucru nici pe călduri tropicale. Mai rău e cu eclipsa de idei, 
care nu trece ca luna prin faţa soarelui. Şi dacă idei mai procurăm de 
la unul şi altul, ciupim de ici de colo, vine altă eclipsă, mă abţin s-o 
numesc. Ştiţi dumneavoastră, decât să pui mâna şi să faci, mai bine 
să-l împiedici pe altul să facă, să vadă şi el ce gust are întunericul, ce 
frumos e când apar stelele în toiul zilei... Şi-atunci, o scurtă dizertaţie 
despre stele e binevenită, pe la colţuri, câte-un grăunte otrăvit astăzi, 
altul mâine şi gata, stelele nu mai sunt stele, n-aţi văzut că erau de 
carton? 

Când eclipsa a devenit totală, fericirea e în  toi, problemele 
rezolvate, nu mai e nevoie de nici o idee, merge totul ca pe           
roate. Iniţiativă? Noutate? Ingeniozitate? Strădanie? Curiozitate?          
De unde-au apărut ţânţarii ăştia să tulbure somnul? Un vis urât, se 
făcea că iar a venit respectivul cu o idee, ne-am trezit cu ea 
dimineaţă, era şi foarte cald, şi-apoi noi avem alte idei, vechi şi 
verificate, consolidate, de altfel au şi fost recunoscute ca somnifere 
ideale...  

Ei poftim, şi ziceam că nu mai vorbim de eclipsă!... 
 

10 august 1999 
 

Freza şi bocancii 
 
Sunt multe lucruri noi, astăzi. De pildă, există intelectualul de 

tip nou, din ce în ce mai răspândit. Nu, el nu are nici o legătură cu 
defunctul folclor nou şi nu se răspândeşte ca acela, îmboldit de tezele 
vreunui congres. În general, nu are nici o legătură cu folclorul, pe 
care îl detestă aprioric. Intelectualul de tip nou a fost şcolit în grabă, 
adică a urmat din când în când un soi de facultate. S-a dus pe-acolo 
la câte un examen, era un vis urât care revenea plictisitor. Cele 
câteva cărţi care au scăpat de furia valorificării comerciale, au fost 
închise în biblioteca bătrânului, puse de-a valma cu spatele, nu 
cumva să se vadă. În general, intelectualul de tip nou nu citeşte decât 
ziare, la servici, mai mult paginile de sport şi publicitate. Nu are 
răbdare, singura carte pe care o deschide cu oarecare blazare e 



 54 

calculatorul. Aici află fel de fel, diverse nume enigmatice; se pot însă 
memora prin analogie cu numele jucătorilor de fotbal. Calculatorul te 
scuteşte de multe eforturi, de exemplu pisălogeala aceea cu războaie 
şi secole, cuceriri, aici poţi avea bătălii după pofta inimii, cu soldaţi 
cu suliţe teleghidate.  

Odată, un amic a insistat să-l ducă pe intelectualul de tip nou la 
teatru. A scăpat ca prin urechile acului, nici acum nu şi-a revenit 
complet. Sunt, de altfel, mulţi maniaci, trebuie să ai grijă să te             
fereşti de ei, pentru că unii au o dambla, tot vorbesc de cărţi, e de-a 
dreptul insuportabil. Ce rost are să răscoleşti trecutul, niciodată 
intelectualului de tip nou nu i-a plăcut să discute despre morţi. 
Cultura, i-a spus cineva, e un blazon al mediocrităţilor. Devine chiar 
periculoasă. Intelectualul de tip nou se fereşte de astfel de elemente 
retrograde, el e un om deschis, are mintea trează şi lustruită ca vârful 
bocancilor. Cu puţină străduinţă, în ei poţi să-ţi priveşti freza, aşa, ca 
o imagine a viitorului. Pentru că, fireşte, şi freza şi bocancii, ca şi 
intelectualul, sunt de tip nou. 

 
17 august 1999 

 
Sublima vocabulă 

 
N-ai deschis bine gura şi auzi: Nu. Cum adică nu? Stai, 

domnule, să-ţi spun, fraza nu e făcută doar din predicate. Nu, nu se 
poate, nici să nu încerci. Amicul e neiertător, uită-te la el. Te retează 
cu o singură silabă. „Nu” ţine loc la el de „bună ziua” şi „ce mai 
faci”. Adică să nu faci, să nu-ţi treacă prin cap să încerci, îţi spune el 
că nu se poate. Dacă insişti, domnul Nu e dispus să nuanţeze, fiindcă 
e un rafinat. Ştie să spună nu în toate culorile, cu reflexe. Te rade la 
început, apoi îţi ţine o întreagă teorie despre confirmarea, în timp, a 
îndoielilor sale. Pricepi, încet-încet, că are o bogată experienţă şi că 
de câte ori a spus „nu”, aşa a fost. Adică n-a fost. A prevăzut negrul 
apărând din tonuri de alb şi asta i-a mângâiat întotdeauna orgoliul, i-a 
dat aripi, l-a urcat la ceruri.  

Când s-a întâmplat să fie alb, carevasăzică să nu-i iasă, a fost de 
două ori mândru: n-aţi înţeles că dacă îl pui pe nu în faţă, te bucuri de 
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două ori? Uite-aşa, din îndoială, din suspiciune se naşte adevărul, ce 
satisfacţie îţi poate da siguranţa că vei reuşi? Păi, vedeţi, domnul Nu 
este în felul lui filosof. Numai noi, fiinţe mediocre, fără capacitatea 
de a înţelege esenţa lucrurilor, spunem da, din ignoranţă. Aceasta e 
învăţătura domnului Nu, adâncă precum cerul nopţii. În plus, câtă 
nobleţe, ce distincţie are nu ! Ce tăietură critică! Minunat exerciţiu de 
inteligenţă, să spui nu. Sublim, de-a dreptul, nu-i aşa? Spuneţi că 
nu!... 

 
20 septembrie 1999 

 
Dacă teatrul se închide 

 
Mergeţi la teatru? Presupun un răspuns afirmativ şi mai 

presupun, aşa pentru orice eventualitate, şi câte o reflecţie de tipul: 
da, merg la teatru dar mai cu seamă mă mulţumesc cu celălalt teatru, 
vechi de când fiinţa umană a păşit dincolo de marginea grotei. 
Teatrul lumii, fireşte, lumea ca teatru şi celelalte derivate. Unii n-au 
nevoie de teatru pentru că nu suportă să aibă în preajmă o oglindă. Îl 
joacă ei, mai bine sau mai prost, zilnic, sunt protagonişti. Aşa că 
teatrul altora, pe deasupra şi încărcat de regulile ficţiunii, li se pare 
perfect inutil. În fine, să-i privim cu înţelegere şi îngăduinţă, 
gândindu-ne că în fond fiecare îndeplinim un rol, îmbrăcăm o mască, 
mai mult sau mai puţin conştienţi de acest lucru. 

Dar, din când în când, ne vedem instinctiv conduşi de dorinţa a 
afla acolo, pe scenă, personaje şi măşti. Nevoia de teatru devine chiar 
imperioasă, fiind sădită, programată pare-se, în subconştient. Aşa că 
vă întreb încă o dată dacă mergeţi la teatru. Şi mai ales întreb şi eu 
uitându-mă în jur: ce facem noi, anonimi actori de zi cu zi dacă 
teatrul se închide? Ne consolăm şi ne refugiem în amintire, trecem pe 
lângă clădirea somptuoasă ca pe lângă muzeu? Şi ce spunem, cum 
privim? Ne uităm la televizor, aflăm câte o cifră, nu ne îndemnăm        
s-o credem, vedem câte o secvenţă, aşa, din întâmplare, cu semenii 
noştri, aleşi, „mulţumiţi” că nu plătesc transportul, locuind acolo în 
teatru, unde totul e la îndemână: aici scena, alături reşoul din 
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bucătăria improvizată, comună, dincolo garderoba cu ficţiuni. Dar 
dacă teatrul se închide, ne mai rămâne întreagă ficţiunea? 

 
12 octombrie 1999 

 
Peştera de tranziţie 

 
În anii lungi de tranziţie pe care îi tot străbatem, am auzit nu o 

dată vorbindu-se despre acest fenomen. Am crezut la început că e 
doar o părere, reflex al subiectivităţii, amărăciune de o clipă. Totuşi, 
când mai mulţi oameni îţi mărturisesc acelaşi fapt, el se transformă în 
certitudine.  

Constat aşadar - şi din păcate nu greşesc - că mulţi dintre noi ne-
am însingurat, că pe zi ce trece avem tot mai puţini prieteni; că pe zi 
ce trece suntem tot mai puţin dispuşi să călcăm pragul cuiva, să 
primim oaspeţi, să ne bucrăm de ritmul simplu al vieţii. Că încercăm 
să facem din singurătate cel mai confortabil mod de existenţă. Că 
rareori ne mai putem însenina la o privire, la un zâmbet, la tresărirea 
aproapelui; că rareori ştim să-i fim în  preajmă, să-l ascultăm, să-l 
înţelegem. Că prinşi în vârtejul cotidian, mereu îngrijoraţi de ziua de 
mâine, am uitat că acoperindu-ne cu gheaţa singurătăţii, ne 
sălbăticim pe zi ce trece. Ştiam, odinioară, să ne bucurăm împreună, 
să împărtăşim o experienţă. Exista mai presus de toate solidaritate.  

Ciudat lucru: libertatea nu a adus un spor de comunicare între 
oameni, ci opusul acestuia. Vechiul adevăr conform căruia trebuie 
să-i oferi omului libertate pentru a-i proba caracterul, s-a verificat de 
cele mai multe ori în culori negre. Am devenit suspicioşi, convinşi că 
pasul înapoi este cel mai sigur. Prudenţi din cale-afară, ademenind 
repede gustul înfrângerii, dispuşi la renunţare şi la exerciţiul 
relativizării. Pregătiţi sufleteşte să facem paralelisme întunecate cu 
singurătatea altora, care ne oferă trista consolare şi ne îndeamnă la 
lipsa de dialog. O vorbă, un zvon, o jumătate de frază auzită cine ştie 
cum, cine ştie unde, ne ajung pentru a omorî iniţiativa. Nu mai avem 
curiozitate, nici prospeţime, doar le mimăm din când în când. Şi 
aşteptăm mereu de la celălalt să facă primul gest pentru ieşirea din 
peştera durabilă a singurătăţii. 

5 ianuarie 2000 
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Prostia în două meniuri 

 
Întotdeauna cu un zâmbet albastru, repetăm: „Prostul are mintea 

odihnită.” Şi pentru că orice zicală sau proverb trebuie să aibă şi 
valoare practică, de sfat aplicabil, adăugăm: „Teme-te aşadar de 
omul prost tocmai pentru că are mintea odihnită.” Fără să vrem, 
adăugând – stoarcem şi răsucim noi înţelesuri. De pildă, spunem 
grăbiţi: prostul are numai certitudini. El nu se îndoieşte niciodată de 
nimic. Exact acest lucru îl face să fie liniştit, încrezător şi fudul. În 
spaţiul lui de acţiune, prostul se mişcă întotdeauna cu o siguranţă 
ridicolă. Respinge tot ce l-ar putea clinti, refuză opiniile care o clipă 
l-ar pune pe gânduri. Mult spus „gânduri”, fiindcă prostia se 
defineşte prin absenţa limbajului interior. Încă un motiv pentru a 
considera că prostul are numai certitudini. 

A pune la îndoială este un semn de inteligenţă. Sau cel puţin   
aşa ne-am învăţat să credem, programaţi să vedem în gestul  
dubitativ semnul reflecţiei şi al spiritului critic. Dar în majoritatea 
convingerilor noastre se insinuează fărâma de nelinişte. Nu o 
aşteptăm, nu o convocăm; ne ia prin surprindere şi se instalează 
durabil. Avem sau nu puterea de a o alunga, cădem sau nu în extrema 
cealaltă. 

Vedeţi, era gata să uit că am pornit de la omul cu mintea 
odihnită, cel atât de sigur de sine. Oare numai el e ilustrarea prostiei? 
Un prinţ belgian ajuns feldmareşal în armata austriacă, Charles 
Joseph de Ligne (1735–1814), pe deasupra şi scriitor, era de părere 
că „prostul e de două feluri: cel care nu se îndoieşte de nimic şi cel 
care se îndoieşte de toate.” S-a scris enorm despre prostie, în fel şi 
chip, s-a râs cu o infinitate de nuanţe. Nimeni nu s-a îndoit de 
încăpăţânarea ei, combinată frecvent cu răutatea şi trufia. Toţi s-au 
„bucurat” să întindă degetul şi să arate că prostul, fratele nostru cu 
creier alb, are memoria scurtă şi răutatea lungă. Puţini, din câte ştiu, 
s-au lăsat impresionaţi de cealaltă faţă a prostiei: relativizarea 
exagerată, proliferarea diabolică a îndoielii. Nu numai somnul 
raţiunii, ci şi lipsa minimei certitudini naşte monştri. 

 
12 ianuarie 2000  
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În zorii zilei 
 

Îl citim şi îl recitim pe Eminescu. Zăbovim asupra lucrurilor pe 
care credeam că le ştim, întârziem singuri sau ajutaţi de biblioteci, 
culegem şi comparăm opinii. Şi ca întotdeauna în faţa operei de 
geniu observăm că, deşi s-a scris enorm, deşi sentimentul că s-a spus 
tot ne guvernează, există undeva, acolo, în adâncul cuvintelor, o 
fiin ţă misterioasă ce se cere încă descoperită. Îi simţim zbaterea 
vegetală, încrezători că odată va deveni transparentă nu numai pentru 
nemuritori. Descifrăm cu migală textul şi mai ales contextul, urmând 
pilda trudei de demult, acoperită cu atâtea rânduri de dioptrii pentru a 
vedea. O frază, o propoziţie, o sintagmă ne urmăresc aidoma statuii 
invizibile ridicate în cuget de aforism. Îl memorăm, îl reproducem, 
iarăşi şi iarăşi uimiţi de puterea adevărului său. Totul e clar, are 
strălucire. Dar ea, strălucirea, cheamă în continuare o multitudine de 
sensuri. Provoacă, pentru că adevărul esenţial nu e niciodată leneş. 
Nu e cel din urmă, oricât ar părea. Te face să cauţi mai departe, să-l 
pui în valoare, să-i găseşti compania fericită. Eminescu era convins 
de această realitate, o dovedesc litera tipărită şi litera rămasă în lada 
cu manuscrise.  

De aceea, cu sfială îndrăznesc să afirm acum, în zorii zilei care 
răsfrânge un veac şi jumătate de la naşterea sa, că singurul mod 
plauzibil de a-l venera este să-l citim şi să-l recitim pe Eminescu. 
Neuitând să căutăm, ferindu-ne de zarva demagogiei şi mai ales 
abandonând tristul orgoliu că avem în mână toate cheile. 

 
15 ianuarie 2000  

 
Trei zile 

 
„Minunile ţin la noi trei zile.” De cum am reprodus această 

propoziţie dezvoltată, care ne intră în ureche de vreo două ori pe 
săptămână, am şi auzit norul de şoapte consecutive. Un scriitor 
preţuit, Ion D.Sârbu, nota într-un caiet devenit Jurnalul unui jurnalist 
fără jurnal: „Suntem un popor sceptic : minunile la noi rar ţin mai 
mult de trei zile, în schimb sărbătorile prostiei durează câte un 
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secol.” Scria I. D. Sârbu aceste rânduri în anii cei mai cruzi ai 
perioadei ceauşiste. Nu mai citez frazele alăturate în scurtul pasaj cu 
caracter de microeseu, cuprins între asteriscuri. Observ că sunt tentat 
să închid cartea, s-o las pentru a o redeschide mai târziu.  

Să fim noi românii bântuiţi în veac de un scepticism incurabil 
odată ce am formulat astfel? Să fie scepticismul forma de apărare a 
raţiunii în faţa neprevăzutului? Să fie propoziţiunea în cauză 
răsfrângerea unui soi bizar de conservatorism, de rezistenţă la nou, 
ori răsfrângere a unor experienţe amare?  

Fără strop de retorism, dacă tot am închis cartea, înclin să mă 
delimitez. Nu suntem nici mai sceptici, nici mai conservatori decât 
alţii, locuitori ai altor orizonturi. Meniul acesta de scepticism a fost 
aşezat pe masa noastră ca un tic al gândirii. Alungând norul de 
şoapte, caut să întrevăd altceva. „Minunile ţin la noi trei zile” este 
aserţiunea lansată de vreun individ leneş. Leneş în spirit, în primul 
rând. Au generalizat-o cu cinism inconştient tovarăşii lui de 
lâncezeală. Mă îndoiesc profund că ne caracterizează. O punem pe 
faţa de masă, cu şerveţelul de rigoare, din comoditate. Şi avem, în 
acest mod stupid, sentimentul că suntem înţelepţi. Dar când a fost 
înţelepciunea vecină cu lenea? 

Încerc să mă înseninez, să frâng insistenţa şoaptelor. Celor 
dornici să aşeze în continuare pe soclu propoziţia le recomand ceea 
ce îmi recomand mie însumi: să aştepte trei zile şi să răspundă cu 
solidaritate faţă de omul care a lansat o idee viabilă. Să-şi muşte 
limba înainte de a spune triumfal că minunile ţin trei zile. Spiritul lor 
se va afla cu certitudine în profit. 

 
19 ianuarie 2000  

 
Tipicari, memorie ş.c.l. 

 
Îi detestăm pe tipicari sau, dacă nu, îi luăm peste picior. Ne 

enervăm în faţa mişcării lor lente, în faţa grijii absolute pentru detalii, 
ori zâmbim privind la inventarul lor de instrumente ce ne dau 
sentimentul timpului pierdut. Suntem astăzi mai grăbiţi ca oricând şi 
în faţa unuia care ne trage de mânecă, greu ne abţinem să nu 
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izbucnim. „Uită-te şi la ăsta, e de pe vremea străbunicii, merge cu 
tramvaiul cu cai!”   

Ne indispune grija lui pentru fiecare fărâmă, pe noi, grăbiţii, 
vânători ai dorinţei de a ajunge mai repede, tot mai repede şi mai 
direct. Unde, nu ştim deseori. Repeziţi, puşi pe harţă cu bunicul 
tipicar, trăim cu credinţa că dintr-o lovitură, fără nici un ocol, am şi 
pus mâna pe comoară. Că suntem deja proprietarii ei. Trăim, în 
eventualitatea că suntem conştienţi, deziluzia neajunsului nostru, 
pricinuit de sfânta precipitare; ne ciocnim de zid, în ureche ne sună 
cuvintele insului pe care l-am şfichiuit cu săgeţile grabei noastre. Îi 
dăm atunci dreptate: „Aşa este, ce bine era dacă-l ascultam!” Ne 
propunem, jurăm să ne conformăm, să fim atenţi măcar la marginea 
imperiului de detalii unde tipicarul îngrijeşte grădina cu parcele 
simetrice. Uităm repede, uitarea e sădită adânc în firea omenească. O 
luăm de la capăt. 

Stau dimineaţa cu ochii aţintiţi pe coala albă, tăiată egal, perfect 
de o maşină inventată de un om meticulos, perfecţionată de alţii, 
cultivatori ai amănuntului. Tipicari, îi clasificăm noi, slujbaşi ai 
vitezei. Ce s-ar fi întâmplat dacă, într-o singură lună din lunga ei 
istorie, lumea s-ar fi lipsit cu desăvârşire de tipicari? Credeţi c-ar mai 
fi avut memorie? 

 
26 ianuarie 2000 

 
Pentru două minute sau pentru o istorie 

 
Până unde se întinde ţărmul de tablă ruginită al conformismului, 

de unde începe regatul laşităţii? Există între cele două atitudini 
interferenţe, asemănări, se pot ele confunda? Avem dreptul de a 
spera că rezolvăm dilema, dacă ea este reală, în două minute? 
Probabil că ne-ar trebui o istorie întreagă de exemple, cu inevitabile 
comparaţii. Totuşi, mă simt tentat să încerc o confruntare... 

Primul se înscrie în sfera atitudinilor comportamentale. Morala 
conformismului este o colecţie de acceptări. Singura negaţie fermă 
pe care o pune în practică insul scăldat în convingerile altora este cea 
a propriei personalităţi. El spune de o sută de ori da  fiindcă şi-a spus 
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sieşi, mai întâi, nu. Chestiune de oportunism, dacă persoana în cauză 
nu e susceptibilă de prostie. Prostul va fi de-a pururi conformist, nu 
încape discuţie. Omul dotat, dimpotrivă, o face din calcul, devine 
slugarnic din interes. În ritmul egal al paşilor care calcă pe urmele 
prescrise are însă toate şansele de a aluneca. Acolo, pe marginea de 
tablă ruginită, garnisită cu uleiurile obişnuinţei, stă gata să se 
rostoglească, în ciuda sentimentului său de deplină siguranţă. 

Remarcaţi, ne-am apropiat vrând-nevrând de regatul găurit al 
laşităţii. Dintr-un conformism în altul, ajungi locuitor al vastului 
ţinut. Şi nu e o retragere strategică; este împrejurarea consecutivă. 
Amară logică, nu? Fricoasă lipsă de sinceritate faţă de tine însuţi. 
Cum tot ai jucat mereu după cum ţi s-a cântat, şi când ţi s-a cântat 
prost, priveşte-ţi acum făţărnicia acoperită de ramuri veştede. Zicea 
de mult domnul acela din insulă, credincios ideii că lumea întreagă e 
o scenă, cum vă place: „Laşii mor de mai multe ori înaintea morţii 
lor.” Ia cineva în seamă propoziţia lui, pentru două minute ori pentru 
o istorie? 

 
2 februarie 2000 

 
Domnul Zecimală 

 
În bogatul inventar al limbii române se întâlneşte un cuvânt cu 

prefix: semidoct. Rău cuvânt. Foarte rău. Pe deasupra, deşi e 
neologism, s-a învechit. Astăzi, când păşim vertiginos spre mileniul 
trei, nici semidoctul nu mai e semidoct. Nici sfertodoct nu mai e; e 
zecimalodoct, dacă-mi permiteţi. 

Şi tot dacă-mi permiteţi – eu cer voie – vi-l descriu. Din 
amintire, aşa, era să uit... Iată-l: urcă cinci trepte. Virează. Urcă încă 
trei. Se trage de gulerul scrobit. Tuşeşte, admiră lung asistenţa. Saltă 
puţin brăţara de aur de la mâna stângă, se ascunsese în cuta de 
grăsime; se uită la ea, îşi aduce aminte că el poartă ceasul la dreapta. 
A fixat ora. Pune trâmbiţa la gură: „Încă din secolul trecut Pompiliu 
Heliade Rădulescu arăta că...” „Îl chema Ion!”, întrerupe un zglobiu 
din primul rând. „N-are a face”, continuă cu aplomb şi tuşeşte iar 
oratorul. „Rădulescu e universal”, ridică el tonul şi fălcile sunt gata 
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să i se blocheze, molfăie alte cuvinte: „Nu mă întrerupeţi... Spuneam 
că e universal şi universalist! ...Spiritul! Aici nu ne încurcăm în 
detalii, nu glumim!” Şi-a recăpătat aplombul când tocmai e întrerupt 
de domnişoara rujată scump, discursul se înregistrează pe 
videocasetă. „Domnule Zecimală, grăieşte tânăra, aş vrea să detailaţi 
acest caracter universal care...” „Detaliaţi, semidocţilor!”, ţipă unul 
din spate. Nu e înregistrat, microfonul este direcţionat spre Zecimală, 
care răcneşte: „Noi încă din secolul..., din secolul, de demult, de la 
Grigore Murgu şi Eftimie Costin, vorbeam de originea latină! Nu ne 
încurcăm în amănunte!...” „Semidoctule!”, se aude iar din spate şi 
domnul se înroşeste de furie: „Nu sînt semidoctor, sînt doctor, am şi 
diplomă, aşa semnez!” Şi trece urgent de la latinitate la doctrinele 
economice, de aici la filosofia germană, unde o nimereşte: „Emanuel 
Kant afirma despre raţiunea impură că...” „Îi zice Immanuel, Critica 
raţiunii pure, 1781”, intervine zglobiul din faţă. Obiecţiile dispar în 
norul de aplauze, oratorul coboară, flutură mâna, scoate batista, 
zornăie din brăţară. Trei trepte. Virează. Încă cinci. 

 
9 februarie 2000 

 
O zi la patru ani 

 
Astăzi, 29 februarie 2000, domnul Gioacchino Rossini 

împlineşte 52 de ani. Nu, nu vreau să produc consternare cu acestă 
afirmaţie şi nu e doar o glumă în ton cu atmosfera operei bufe. 
Destinul i-a hărăzit însă autorului Bărbierului din Sevilla o 
nevinovată ironie calendaristică. Născut la 29 februarie 1792, la 
Pesaro, Rossini îşi aniversa ziua de naştere o dată la patru ani. Aşa că 
urmând succesiunea anilor bisecţi, neavând noi încotro, i-am putea 
spune liniştiţi: „La mulţi ani, maestre!” Şi-i spunem acum, dimineaţa, 
pregătindu-ne de aniversare, ştiind totodată că aniversările şi rigorile 
lor, coşul cu flori şi altele nu scapă de convenţionalism. Dar, domnia 
voastră, maestre Rossini, aveţi suficient umor şi peniţa ascuţită, 
sunteţi convins de convenţionalismul genului căruia i-aţi dat 
strălucire, şi veţi înţelege – şi veţi accepta. 
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Şi, iubite maestre, după ce veţi accepta, ne veţi ierta; vă 
deranjăm puţin, n-avem încotro. La 52 de ani aţi încheiat de un 
deceniu şi jumătate truda pe portativele operei. Se întâmpla în 1829, 
la Paris, cu Wilhelm Tell, ultima dumneavoastră operă. V-aţi retras la 
37 de ani pentru simplul motiv că aţi considerat – pe bună dreptate – 
că aţi spus totul în acest domeniu. Teatrele vă joacă, publicul vă 
adulează, cântăreţele, cântăreţii, dirijorii v ă cântă. Acum, în anul 52, 
surâdeţi la amintirea fluierăturilor, tropăielilor, vacarmului de 
nedescris aranjat de partizanii bătrânului Paisiello într-o seară de 
februarie, 20, anul 1816, la Teatrul Argentina din Roma, la premiera 
Bărbierului din Sevilla. Eraţi la clavecin, dirijaţi de acolo ansamblul. 
Vă indispun? Nu cred, aţi mizat pe Bărbier şi nu aţi greşit, aveaţi de 
la tinereţe siguranţa creatorului de geniu. Ştiţi, iubite maestre 
Rossini, câte povestiri circulă pe seama acestei premiere. Să fie, cum 
zic unii, anecdote? Se zice, de pildă, că aţi compus Bărbierul în 
treisprezece zile într-o cameră neîncălzită din Roma, mai mult sub 
plapumă. Mă scuzaţi, domnul Donizetti a fost întrebat dacă e 
adevărat că aţi scris opera în mai puţin de două săptămâni. Avea 19 
ani, vă amintiţi ce a răspuns: „De ce nu, Rossini e atât de leneş!” 
Zâmbim, evident; sper că nu v-am indispus, mai ales că semnalul 
rubricii mele reproduce, după cum aţi observat, primele măsuri din 
uvertura la Don Pasquale de Donizetti. Asta e... 

M-am întrebat eu dacă e adevărat că la premiera Bărbierului, 
penibilii dvs. adversari au dat drumul pe scenă unei pisici - aveau din 
belşug, la îndemână, în Piaţa Argentina din Roma, sunt pisicile 
îngrijite de municipalitate... Vreau să vă amuz acum, în acestă zi la 
patru ani; domnia voastră ne bucuraţi şi ne uimiţi de-aproape două 
veacuri. Ne încântaţi şi cu felul acela rafinat, tornedo à la Rossini, 
muşchi de vacă preparat după o reţetă ce vă aparţine. Să ştiţi că, în 
ciuda sărăciei noastre, îl găsim şi prin restaurantele româneşti. Vă 
evocăm şi cu acest prilej. Şi peste patru ani, maestre, promit că vă 
vom trimite un mărţişor. 

  
29 februarie 2000 
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Inteligenţi şi spirituali  
 
La noi, pe meleagurile scăldate de vechi obiceiuri balcanice, 

există o obişnuinţă: aceea de a râde, când se iveşte ocazia, de numele 
omului. De a lua în băşcălie o persoană care are un nume de familie 
transparent, ieşit din sfera neutralităţii. Omul respectiv este, din 
punct de vedere social, stigmatizat şi, când devine conştient de acest 
lucru, reacţia lui e una singură: schimbarea numelui, pentru a se feri 
de lanţul de ironii la care ştie că va fi supus. Întâlnim şi excepţii: 
persoane care înfruntă cu detaşare săgeţile râsului stupid declanşat de 
substantivul comun devenit nume propriu.  

M-am întrebat de unde această predispoziţie a noastră de a ne 
amuza când nu trebuie. Ştim foarte bine că multe nume de familie 
provin din porecle: originea, profesiunea, îndeletnicirea, o anumită 
trăsătură fizică sau morală, un defect, deprinderile, comportamentul 
vreunui străbunic. Dar ce vină are contemporanul nostru că poartă cu 
sine o mică istorie pe care probabil nici n-o cunoaşte şi de care nu e 
legat în nici un fel? De numele de familie eşti tot atât de vinovat ca şi 
de culoarea ochilor sau a părului. În alte spaţii lingvistice nu există 
asemenea fals simţ al umorului. Nimeni nu râde în Franţa la auzul 
numelui Pierre Corneille sau Jean Racine. Ar fi cutezat vreun      
scriitor român să semneze Petre Cioară sau Ion Rădăcină? Nici nu 
îndrăznesc să mă gândesc ce-ar fi păţit, toată apa Dunării nu-l spăla, 
în veci, de „păcatul” unui asemenea nume! 

Cei care râd de numele semenilor lor rareori se amuză pe 
ascuns. O fac în public, cu spectatori, aşteptând aplauze, 
considerându-se plini de inteligenţă şi, vezi Doamne, spirituali.  

 
31 martie 2000 

 
Sinceritatea ca efort creator 

 
„Pentru o privire ostilă dar sinceră, le dau pe toate celelalte 

amabile, dar mincinoase”, spunea Tudor Muşatescu elogiind curajul 
opiniei sincere, chiar dacă aceasta îţi este neconvenabilă. Am 
pronunţat cuvântul curaj tocmai pentru a arăta că sinceritatea nu este 
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o trăsătură de caracter, ci o dovadă de afirmare inteligentă a 
personalităţii. „Omul prost, vorba altui dramaturg român, Teodor 
Mazilu, este inevitabil ipocrit.” 

Încercarea de a ascunde necontenit un gând, o intenţie, un şir de 
fapte duce inevitabil la depreciere sufletească. Nu toţi pot juca la 
infinit f ăţărnicia. Cei care o fac riscă să ajungă să trăiască 
sentimentele pe care le simulează. Este cel dintâi pericol aflat în faţa 
omului ipocrit. Actor lipsit de inteligenţă, el va intra într-un rol din 
care nu mai ştie să iasă. Împinsă până la acestă limită, ipocrizia 
atinge o cotă tragică.  

Sinceritatea se sprijină pe efortul permanent al omului de a se 
prezenta în faţa semenilor şi în faţa lui însuşi aşa cum este. Într-o 
măsură, sinceritatea devine ea însăşi efort creator, presupunând 
inteligenţă şi autocenzură, autoevaluare şi expresivitate. Fiinţa 
primară nu-şi pune problema sincerităţii; dimpotrivă, omul primitiv 
îşi înşeală cu nepăsare semenul, la fel cum se înşeală pe sine. 
Viclenia este o stare primară; nu e nevoie de prea multă inteligenţă şi 
nici de nivel cultural pentru a fi viclean. Un om rudimentar reuşeşte 
uneori să se salveze prin viclenie, cu toate că, finalmente, rezultatul 
acţiunii se poate întoarce împotriva sa.  

Există cel puţin două feluri de sinceritate: „o sinceritate din 
uşurinţă”, cum denumea Tudor Vianu îndrăzneala de a spune tot ce 
gândeşti, fără a-ţi analiza prea mult gândul. Şi o sinceritate 
problematică, o sinceritate în raport cu gândul pe care mai întâi ţi l-ai 
lămurit ţie însuţi. Încă un motiv de a considera sinceritatea ca prim 
pas al efortului creator.  

 
16 mai 2000 

 
Alternativa de soluţie 

 
L-am sunat pe amicul de dimineaţă. Când formam numărul de 

telefon, mi-am dat seama că era devreme; n-am renunţat, ştiind eu că 
amicul e matinal, chiar şi duminica. Era o duminică de mai, ziua e 
lungă. După multe apeluri, aud vocea amicului: „Ei, care eşti la ora 
asta?” „Eu, răspund eu amicului. Mă gândeam aşa... să te-ntreb ce 
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mai faci...” „Păi, cam obosit, zice amicul. Căutai alternativa de 
soluţie şi nu găsii decât un fascicul de probleme!” N-am fost sigur          
c-am auzit bine şi l-am rugat să repete. Amicul a repetat, devenise 
cam nervos. Aşa că ne-am spus la revedere, neuitând eu, politicos din 
fire, să-i urez mult succes. Doar înţelesesem că omul căuta ceva. 

După câteva ore, era aproape de prânz, m-am îndreptat spre 
telefon. Am format iar numărul amicului. Mă tot gândisem în acest 
interval la vorbele amicului: alternativă de soluţie, fascicul de 
probleme. Îl ştiam iubitor de carte, ştiam că se exprimă coerent, că 
are proprietatea termenilor. Ce i s-o fi întâmplat?, mi-am zis în 
respectivele ore. Aşa că m-am hotărât să fiu puţin ironic cu el, 
încredinţat că va gusta ironia. „Ei, tot eu sunt. Găsişi alternativa de 
soluţie?” Amicul, deja relaxat: „Nu, nici vorbă, cum s-o găsesc?!...” 
„Da’ unde o căutaşi?, insist eu, şi ce e cu fasciculul ăla de probleme? 
Unde-ai auzit tu asemenea...” N-am mai putut continua, amicul mi-a 
retezat-o: „În cămară o căutai, că frigiderul s-a stricat. Şi n-am auzit, 
dragă, am im-ple-men-tat. Să-ţi fie clar!” Ne-am strâns mâinile 
prieteneşte, prin telefon desigur, şi ne-am urat o duminică plăcută, în 
continuare. Afară se hârjoneau pisoii vecinului de la blocul de vizavi. 
După ce-am căutat prin dicţionare şi tratate alternativa de soluţie şi 
fasciculul de probleme, m-am resemnat. Într-adevăr, mare lucru e să 
fii modern. Mare lucru e să fii în avangarda ştiinţei! 

 
5 iunie 2000 

 
Miligramul de otrav ă 

 
Nu cred să existe semen al nostru care să considere 

prejudecăţile altceva decât sunt ele, adică, vorba lui Voltaire, 
„raţiunea proştilor”. Teoretic, lucrurile par simple: toţi respingem 
prejudecăţile, apreciind că existenţa lor într-o proporţie suficient de 
mare pentru a se face vizibilă nu poate fi decât dăunătoare. 
Prejudecata este o idee sau o părere de obicei de împrumut, adoptată 
şi însuşită însă atât de bine încât se transformă rapid în convingere. 
Dacă nu şi mai rău, în idee fixă pe care toţi ştim că trebuie să o 
înlăturăm ca pe o măsea stricată, oricât de dureroasă ar fi operaţia.  
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Dar reuşim să ne eliberăm atât de uşor de prejudecăţi? N-ar mai 
fi nevoie să dau eu răspunsul la această întrebare; el e departe de a fi 
îmbucurător. Inclusiv când în discuţie nu se află numai o idee de 
ordin general, un curent de opinie, cum se spune, o mentalitate, ci o 
persoană. Ideile, mentalităţile se schimbă cel mai greu, ca şi modul 
de viaţă. De la o anumită vârstă e şi mai dificil să convingi pe cineva 
să accepte o schimbare radicală. Te loveşti de acel prag de 
conservatorism bine lustruit cu prejudecăţi de tot felul, care sunt, de 
fapt, deprinderi şi automatisme imposibil de depăşit. Niciodată, de-a 
lungul timpului, n-a fost altfel, dar omul e înclinat să considere că 
experienţa trăită de el e cea mai dramatică. Pe pielea proprie totul se 
simte amplificat. 

Referitor la o persoană sau alta, prejudecăţile sunt la rândul lor 
greu de înlăturat. Cineva, interesat, lansează o etichetă. Eticheta e 
trâmbiţată cu ostentaţie, corul de trompete ţi-o aruncă zilnic în 
ureche. Eşti dispus să te îndoieşti dar constaţi că nu ai putut, nici tu, 
să te eliberezi de prefabricatul servit cu îndemânare. Te fereşti de el 
ca de un ţânţar. Inutil: acul fin a picurat miligramul de otravă şi, fără 
să vrei, ţi-ai însuşit eticheta. Trâmbiţaşul care a lansat-o a trecut de 
mult în anonimat. Şi uite-aşa, vorba unui filosof, „credinţa în 
prejudecăţi trece în lume drept bun-simţ.” 

 
8 iunie 2000 

 
Parabola vieţii 

 
Se întâmpla într-o finală de campionat mondial, disputată acolo 

sus, pe platoul mexican. Un fundaş sau un mijlocaş, nu mai ţin minte, 
trimite o minge lungă, la bătaie, în careu. Stadionul fierbe. Atacantul 
legendar, cu nume din două silabe, se înalţă deasupra tuturor şi 
înscrie. Suntem gata să includem golul în antologie. Arbitrul face un 
semn energic, semnul limpede al negaţiei. Jucătorul cere explicaţii 
arătând, cu candoare, fruntea cu care lovise perfect mingea. 
Cavalerul în negru pune arătătorul pe ceas. Fluierase finalul primei 
reprize în timp ce mingea plutea în aer, lovitura de cap, antologică, 
rămăsese aşadar în afara timpului regulamentar. Nu e găsit nici un 
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vinovat, timpul nu poate greşi niciodată, el e simbolul înţelepciunii, 
chiar şi atunci când e măsurat de cronometrul unui biet pământean.  

Peste ani, alt meci decisiv, o semifinală, dacă nu mă-nşel. 
Protagonist, un atacant celebru, dotat cu mai puţină candoare. 
Convins că în fotbal, ca şi în viaţă, trebuie să încerci. Sare la o minge 
înaltă, o loveşte cu mâna ţinută strâns lângă capul brunet şi înscrie. 
Dexteritate de iluzionist. Arbitrul nu vede nimic şi indică centrul 
terenului. Gol valabil. Disciplinaţi, adversarii nu protestează, îşi văd 
înainte de joc şi de înfrângere. Faza controversată e reluată de sute de 
ori, iluzia optică e denunţată pe masa de operaţie. Desfăcut în 
elementele componente, trucul miraculos se dovedeşte destul de 
banal. Aşa e întotdeauna, înclinăm să zâmbim amar. După un timp, 
atacantul celebru recunoaşte că a înscris punctul victorios cu mâna, 
rostind probabil în gând vorba aceea strâmbă: „Dacă nu eşti prins, nu 
eşti hoţ”. Adepţi şi adversari se consolează. Mai mult, respectivul 
priveşte cu superioritate şi trece la metafizică: „N-a fost mâna mea, 
ci însăşi mâna lui Dumnezeu.” 

Fără trucuri şi trucaje, ar fi pesemne monoton. Ca şi fără iluzii. 
Sportul dăruit cu mantie regală place necondiţionat. Place pentru că, 
privind scena de iarbă, în mod conştient sau nu, toţi văd în el o 
parabolă a vieţii: cu justeţea, cu justificările, cu rigoarea şi cu visele 
ei – dar deopotrivă cu nedreptăţile ei. 

 
12 iunie 2000 

 
P.S. Trecuseră câteva zile după ce scrisesem textul de mai sus 

şi-l aruncasem fără candoare în eter, când îmi fu dat să aflu că 
atacantul legendar, persoană preastimabilă şi zeificată, era departe 
de a fi atât de candid pe teren, în lupta directă cu adversarul. Ba 
chiar că, din atâta candoare, te scuipa temeinic, te trăgea de tricou 
şi alte accesorii la îndemână, lovea invizibil şi pe deasupra te mai şi 
gratula cu câte un compliment de genul: „fiu de târfă”... Cu toate 
acestea, la ce bun să cred că aş fi greşit cu ceva? Aş cădea pradă 
altei iluzii... 
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Simple întrebări  
 
Întrebare din piesa Diavolul şi bunul Dumnezeu de Jean-Paul 

Sartre: „Singurătatea Binelui cum o voi deosebi oare de singurătatea 
Răului?” Întrebare rostită de Goetz în ultima parte a piesei jucate în 
premieră într-o zi de iunie, joi 7, a anului 1951, la Teatrul Antoine. 
Cavalerul Goetz – singur, trăind cu intensitate maximă momentul, o 
victorie fără izbândă. Goetz, bastardul disponibil să facă orice, în 
care – s-a spus – „Sartre a încorporat toate atitudinile posibile pe care 
le poate adopta un om pe pământ.” Goetz-Diavolul, Goetz-
Dumnezeu; figura alegorică, mai degrabă în sens filosofic, 
rostogolind propria-i convingere că „binele şi răul sunt de 
nedespărţit.” Într-adevăr, singurătatea binelui are altă culoare, alt 
gust, alt chip decât singurătatea răului? Putem, eventual, abandona 
lanţul de demonstraţii şi întrebări aşezate de filosoful existenţialist  în 
lumina reflectoarelor în această piesă lungă, jucată – vă amintiţi? – la 
Bucureşti, la Teatrul Mic, în anii ’80. Era un spectacol extraordinar, 
în regia lui Silviu Purcărete. Aproape că nu-ţi permitea, ca spectator, 
nici să respiri.  

Cât de singur este omul care face rău semenilor? Cu cât dispreţ 
se priveşte pe sine când îşi realizează condiţia? Dar, se întreabă 
Sartre, făcând bine, vei fi imediat scutit de gheaţa singurătăţii? Vei 
trăi cea mai scurtă noapte? Vei fi mai puţin „onorat” de egoismul 
semenilor? Întrebări. Simple întrebări. 

 
21 iunie 2000 

 
Cu grupuşorul 

 
Zice undeva Tudor Muşatescu, fără semn de exclamare: „Ce 

deştepţi ar fi proştii, dacă ar fi solidari între ei.” Citeşti fraza o dată, a 
doua oară. Te bucură la început, sigur că te amuză panseul 
apreciatului scriitor, expert în formulări memorabile, pe deasupra şi 
cu haz. Mai citeşti o dată şi-ţi vine să pui tu semnul de exclamare: 
„Doamne fereşte! Atât ar mai trebui!” N-ar mai trebui, dar se 
întâmplă. Se adună grupuşorul şi până a se duela săbiile orgoliului, 
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căci vorba ceea: „prostul dacă nu e şi fudul...”, grupuşorul pune la 
cale. Ce pune la cale? De pildă, o nevinovată aventură: merge bine 
treaba pe undeva, ia să vedem de ce merge bine. Să cercetăm. Să 
analizăm. Să luăm în discuţie, să controlăm, e bine ca totul să fie 
cunoscut în detaliu, cu legătură logică între cauză şi efect. După 
analiză şi concluzii, grupuşorul impune câteva măsuri, pentru că 
altfel de ce ar fi analizat, de ce ar fi cercetat grupuşorul? După ce 
pleacă, mă rog, asta e... Afli după un timp că treaba merge prost. 

Tot undeva mai zice Tudor Muşatescu, aşa, pur şi simplu, cum 
că şi proştii au subalternii lor, dar că, totodată, pentru el nu există 
proşti, fiindcă nu-i remarcă. Se contrazice autorul lui Titanic vals? 
Nici vorbă, apropo de dânşii şi de grupuşor. Zâmbetul a fost, 
dintotdeauna, semn de inteligenţă şi de sănătate. Fie şi pentru 
motivul că prostul, cu toţi subalternii lui, e grav şi încrâncenat. 

 
23 iunie 2000  

 
Cumătrul 

 
Omul, intrat în vârsta a treia, avea o figură încruntată. Tăcea 

adânc, ofta din când în când la fel de adânc. Vara, pe la al treilea 
oftat, o femeie subţirică, a cărei vârstă fusese imposibil de aflat, îi 
aducea o găleată de tablă, plină cu apă rece. Nimeni nu aflase nici 
rostul, nici identitatea acestei femei. Dispărea ca o umbră după ce-şi 
îndeplinea sacra misiune. Găleata de tablă, care fusese odată albastră, 
era lăsată cu o mişcare rapidă lângă trunchiul gros al castanului 
bătrân. Coroana copacului suferea de un început de chelie. Totuşi, în 
zilele toride reuşea să asigure un fel de insulă de umbră, ferită de tot 
restul lumii. În mijlocul ei trona, aşezat pe o bizară alcătuire de 
lemne strâmbe, omul cu figură încruntată. Ciudata alcătuire fusese 
poate, de mult, fotoliu. I se vedea, spânzurând, o urmă de stofă 
groasă, de la o încheietură ieşea un cerc de sârmă ruginită. Fusese un 
arc. 

Tăcând adânc, omul cu privire fixă şi rece muia din când în 
când două degete în apă, apoi şi le trecea pe frunte. Masa îngândurat 
locul şi ofta. Dădea din cap de două-trei ori în semn de recunoştinţă 
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şi răcoreală. Bolborosea ceva, nimeni nu reuşise să afle ce. După 
care, redevenea încruntat. 

În cartierul mărginaş, cu case scăpătate şi grădini trecute la cele 
veşnice, i se spunea Cumătrul. Aşa îl moşteniseră cei mai tinerei dar 
şi cei în puterea vârstei. Nu încercase nimeni să explice provenienţa 
numelui, să cerceteze dacă nu cumva omul de sub castanul bătrân 
chiar îi năşise pe verii şi cumnaţii lor. Era, în fine, şi puţină ignoranţă 
la mijloc. Cumătrul era omul lor de nădejde, cu minte cumpănită şi 
înţeleaptă. Oricine avea un necaz mergea la el sub castan, atent să nu 
răstoarne găleata cu apă. Cumătrul încuviinţa apropierea dând din 
cap o singură dată. Îi prezentai cazul, chestiunea căreia nu-i găseai, 
cu mintea ta mirată, ieşirea. Te asculta concentrat Cumătrul, îşi mai 
trecea degetele umede peste frunte. Tăceai şi tu o clipă, după care 
ziceai: „Cum să fac, să las de la mine, nu râde lumea de-aşa ruşine?” 
La astfel de întrebare, Cumătrul tăcea adânc, era o muţenie de sfinx. 
Continuai: „Să mă pun de-a curmezişul şi să mă lupt cu ei? Dacă iese 
pe dos?” Din nou tăcere. Tăceai şi tu şi avansai a treia alternativă, cu 
jumătate de glas: „Sau să-i las în voia Domnului?” Atunci, dintr-o 
dată, Cumătrul se însenina şi, îndreptând spre tine arătătorul umed,  
îţi dădea soluţia salvatoare: „Aşa să faci!” 

 
28 iunie 2000 

 
Lozul cel mare 

 
Îmi povestea cineva, şapte blocuri mai la vale, istoria unui 

cetăţean cumsecade. Omul, nevoiaş, se arăta tare amabil cu toată 
lumea. Găseai la el un sprijin, îţi dădea din puţinul lui. Priceput şi 
destul de inventiv, nu te lăsa la necaz. Aveai ceva de reparat prin 
casă, de trebăluit, nu te descurcai singur, îl chemai. Nu se supăra 
niciodată, nici trezit din somn cu noaptea-n cap. Era în stare să alerge 
tot oraşul pentru tine şi, cum nu mai conteneai cu laudele, îţi aducea 
aminte că el nu a pus niciodată în pragul uşii interesul. Îl bănuiai bun 
creştin, cu frica lui Dumnezeu. Te asculta mereu răbdător şi, nu ştiu 
cum, era primul care îi saluta pe toţi. Nu vorbea de necazurile lui, 
prefera să se ascundă decât să se lamenteze. Evita, de altfel, cu 
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precauţie, orice subiect de vorbă, dintre acelea garnisite cu 
indiscreţie.  

La un moment dat, îmi povestea respectivul, câteva blocuri mai 
la vale, cum spuneam, omul fu văzut din ce în ce mai rar. Toţi, aceia 
care se obişnuiseră cu figura lui salutând umil, cu blândeţe, crezură 
că la vechile necazuri se adăugase unul şi mai mare. Că insul săritor 
şi discret se fereşte, din aceeaşi sfântă pudoare. Că nu vrea să te 
supere, să te oblige în vreun fel. Şi pentru că imaginaţia răului e 
considerabil mai bine împletită decât cea a binelui, începură 
presupunerile. Se făcură scenarii diverse, nici melodrama nu fu 
ocolită. Cineva jura că l-a zărit într-o după-amiază dar scenariştii îl 
trimiseră repede la plimbare. Nu putea fi el, de unde umbrelă nouă, 
de unde sacou de catifea. După îndelungi dezbateri, după analiza 
minuţioasă a cazului, fu trimis la uşa omului cumsecade cel mai 
îndrăzneţ dintre ei. După vreo două încercări, uşa se deschise cât un 
lat de palmă. Dinăuntru se auzi vocea atât de familiară, e drept cu un 
ton mai sus: „Domnul, adică omul cumsecade, nu e acasă, vă rog!” 
Apoi se auzi zgomotul încuietorii, acţionată energic. Nu e cazul să 
mai spun ce urmă. Urmă, târziu, un nesemnificativ amănunt strecurat 
în treacăt de unul din alt bloc, mai la deal: „Păi ăsta nu e ăla care 
câştigă lozul cel mare, de două miliarde?” 

 
4 iulie 2000 

 
Nod în papură 

 
V-aţi întâlnit, fără îndoială, nu o dată cu snobismul. Dacă l-aţi 

privit la început cu îngăduinţă sau cu ironie, imposibil ca până la 
urmă snobul şi recuzita lui să nu vă fi iritat. După ce iritarea s-a 
consumat, au urmat plictiseala, dezgustul şi pentru moment l-aţi uitat 
pe enervantul personaj. El – vă asigur – nu. Dacă aţi făcut vreodată 
imprudenţa de a-l pune la punct, snobul nu vă va uita. Memoria lui, 
memorie a faptelor mărunte, e tot atât de solidă ca şi a prostului. Este 
memoria omului neselectiv. 

Dar, deşi tulbură bunul simţ intelectual, snobismul ca simplă 
manifestare exterioară nu are multă importanţă. Dacă el s-ar reduce 
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la exces comportamental, n-am avea motive să-l punem în discuţie. 
Un snob-doi, acolo, de culoare, nici n-ar strica... Am spune împreună 
cu Marcel Proust că snobismul constă în „a admira ceea ce la alţii 
este independent de personalitatea lor.” A  admira o aparenţă, adică a 
rămâne în planul suprafeţelor înşelătoare, acelea care nu au nimic 
comun cu personalitatea. Astfel înţeles, snobul nu e mai mult decât o 
biată fiinţă kitsch, în ciuda încercării lui de a-şi farda stridenţa cu 
opinii. Numai că snobismul nu se opreşte aici. El este, ca şi prostia, 
perseverent. Chiar molipsitor. Astăzi, ca şi ieri, nu am exagera decât 
foarte puţin afirmând că snobismul „e o boală sufletească a timpului 
nostru, atât de răspândită, încât se poate considera epidemică sau 
endemică, aşa cum este tuberculoza.” (Arthur Schnitzler). Să 
recunoaştem, dramul de exagerare conţinut de afirmaţia prozatorului 
austriac rezidă în comparaţia cu tuberculoza, boală care făcea încă 
ravagii la începutul secolului nostru... 

Ajuns maladie sufletească, snobismul s-a instalat statornic. În 
lumea artei, snobul se va acoperi cu „principii”, pe care va şti să le 
„valorifice” de la caz la caz. Va fi „din principiu” adeptul noutăţii cu 
orice chip, va răspunde prezent ori de câte ori va simţi că e vorba de 
un experiment artistic. Îl va îmbrăţişa fără rezerve, pentru că, vai, e 
de „bon ton”. În schimb va fluiera subţire, ironic ori de câte ori se va 
afla în faţa unui fapt artistic (literatură, muzică, teatru, film, arte 
plastice) care are în spate o întreagă tradiţie de structuri mentale şi de 
forme. Paradoxul face ca exact în faţa experimentului valoros să 
strâmbe din nas. Căci snobul este adeptul construcţiei cu rădăcinile în 
aer. Esenţa e pentru el aparenţă, exteriorul – interior. În plus, snobul 
a învăţat un truc cu care încearcă să-şi complexeze cititorii, auditorii, 
câţi vor fi existând: pare tot mai scârbit de ceea ce vede, ascultă, 
citeşte în spaţiul cultural căruia, măcar prin naştere, îi aparţine. Ce se 
întâmplă în alte părţi e întotdeauna pilduitor. 

Dacă zeul snobului „cu principii” nu e neapărat negaţia, care 
presupune, şi ea, pentru a fi plauzibilă, raţiune, idolul său este în mod 
sigur Marele Căutător de Nod în Papură. Îi suspectez de un anumit 
snobism pe cei care perseverează în a se pune de-a curmezişul. Pe 
„autorii” de opinie separată, foarte convinşi că, dacă fac excepţie, 
vor fi luaţi în seamă. Cum altfel se manifestă snobismul în formele 
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lui banale, de la vestimentaţie la atitudine, de la selecţia de gust la 
opinie, dacă nu prin încercarea de a epata cu orice preţ? Când astfel 
de perseverenţă, rudă de sânge cu snobismul, a devenit cuvânt de 
ordine şi caută a se exprima în principii, raţiunea critică a încetat. Nu 
ne rămâne altceva decât să-i dorim sănătate Căutătorului de Nod în 
Papură. 

 
P.S. Acest text nu a fost difuzat la radio, ci publicat în revista 

„Adevărul literar şi artistic”, nr. 405, 17 februarie 1998, p. 5, cu 
subtitlul „ În loc de cronică muzicală”. Din capriciu, odată tipărit, 
am refuzat să-l citesc pe unde hertziene. Pot să-mi explic acest 
capriciu: snobul preferă rotativa, nu carcasa cu decibeli. 

 
Muzica de sub pământ 

 
Recunosc că privesc cu mult scepticism, dar fără urmă de 

înverşunare, aşa-zisa muzică spre care se îndreaptă cea mai mare 
parte a tineretului de astăzi. „Muzica” de discotecă, locul acela cu 
mulţi decibeli şi tot felul de violenţe electrice şi electronice. Muzică 
de consum, comerţ cu kitschul sonor au existat întotdeauna şi nu 
trebuie nici să ne sperie, nici să ne alarmeze vreo modă. Problema e 
însă alta: câtă mimare a artei, ce raport de vecinătate cu muzica pot fi 
găsite într-o asemenea producţie care cutremură nu numai urechea. 
Încercând să o ascult fără prejudecăţi, să-i caut miezul muzical, 
constat o dată în plus că dezastrul e total. În kitschul sonor al zilelor 
noastre, rave, underground, rap, heavy metal sau cum s-or mai fi 
chemând, nu afli nici urmă de muzică. Sunete dezarticulate, ţipete 
viscerale, confuze, lipsă de melodie şi armonie, o vorbire mimând un 
ritm banal, efecte electronice produse în avalanşă, fără noimă, 
aceeaşi formulă ritmică repetată la nesfârşit, o monotonie de 5-7 
minute, uneori mai multe... Totul emis artificial de cutiuţa cu circuite 
integrate, care poate imita orice instrument, orice grup de armonice şi 
orice armonie. Le poate imita bine, chiar convingător. Nu poate trece 
însă peste atmosfera rece, metalică a sunetului creat artificial. Dar, 
mă rog, nu problema instrumentelor electronice este de discutat. Ele 
au rolul lor, au pătruns în toate genurile muzicale, adesea cu succes.  
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Această „muzică” proferată în locurile spre care se îndreaptă în 
valuri cei mai mulţi dintre puştii de 14–20 de ani, este lipsită complet 
de sensibilitate şi căldură umană. Violenţa mecanică rămâne singura 
ei formă de exprimare. În torentul de fulgere care se întretaie 
nebuneşte, lansate de proiectoare de toate culorile, adunate parcă 
pentru a te orbi, se dezlănţuie o mişcare la rândul ei dezarticulată. Nu 
e greu de observat că ritmuri atât de monotone, cele două-trei note 
stinghere, de obicei cântate fals şi acoperite de bătăi egale în tobe 
electronice, această înaintare plată, absurdă nu pot trezi decât 
instincte stupide, exteriorizate într-o mişcare care nu are nimic 
comun cu dansul. Ore în şir grupuri de tineri, eventual cu bocanci, în 
plină vară, şi părul scurt vopsit în culori ţipătoare, cât mai ţipătoare, 
de la portocaliu la violetul aprins, nu fac altceva decât să schiţeze 
câteva mişcări rudimentare: o bâţâială a capului, a umerilor şi 
braţelor, pasul bătut pe loc. Totul în grup. Tot aşa cum în grup se 
face şi deplasarea spre discotecă, în grup se consumă momentele 
considerate probabil de încântare spirituală... Totul se petrece în 
grup, pentru că „muzica” de sub pământ (nu fac decât să traduc 
termenul underground, care denumeşte un „stil” foarte la modă în 
aceste zile) conduce la uniformizare, la pierderea conţinutului 
individual, în ultimă instanţă, a valorii umane. Nu e de mirare, prin 
urmare, că privirile acestor oameni tineri sunt de obicei abulice,              
că nu poţi sesiza nici o urmă de personalitate. Iadul decibelilor, în 
care masa de indivizi pătrunde mecanic şi încruntat pentru a fi 
răsplătită cu forţa implacabilă a waţilor şi fumul alb ţâşnind la 
intervale regulate (mă întreb de ce nu se toarnă şi apă, ar fi probabil o 
senzaţie foarte apreciată!), declanşează resortul psihologic al 
dezindividualizării. Pierderea identităţii e garantată şi, vai, căutată. 

Am trăit în vara aceasta o experienţă capabilă să mă pună pe 
gânduri. Trecând pe lângă o discotecă din Costineşti, de altfel curată 
şi elegantă, am fost uimit să ascult un scurt program de muzică 
uşoară italiană, de bună factură melodică. Am tresărit şi n-a lipsit 
mult să intru. La poartă erau doar câteva grupuri răzleţe de tineri, 
cam nehotărâţi. M-am gândit că, poate, preţul e prohibitiv pentru 
asemenea vremuri de reformă. Abia peste 10-15 minute aveam să 
înţeleg sensul ezitării lor. Muzica italiană – o oază de muzică aşadar 
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– constituia doar un program de aşteptare a nebuniei ce urma după 
ora 22, când s-a dezlănţuit potopul de sub pământ. Abia atunci 
grupuri cu priviri oarbe, cete de indivizi famelici s-au aşezat cu 
încântare la coadă, pentru a-şi plăti setea de uniformizare. Abia 
atunci au răsărit şi admiratorii lor, invidioşi, necăji ţi, rămaşi pe 
dinafară. Agăţaţi de gardul care, singur, se mişca parcă mai coerent 
decât o făceau „dansatorii” din ring... 

 
„Adevărul literar şi artistic”, nr. 429, 4 august 1998, p. 4 

 
Bingomania 

 
Hazardul – „primul ministru al norocului”, după Blaise Pascal. 

Mi-am amintit această plastică definiţie urmărind jocurile de noroc 
instituţionalizate astăzi pe micile ecrane. Teleloteria devenită show 
(de multe ori îndoielnic) a prins imediat la un popor măcinat de 
sărăcie. Fastul electronic se derulează galopant, acaparant. Ca 
fenomen de masă, e aproape acelaşi lucru cu circul strămoşilor 
noştri. Cu o diferenţă: sunt arătaţi în carne şi oase numai învingătorii. 
Prea mulţi, învinşii – nenorocoşii – nu există pentru public. Ei se 
consolează singuri şi joacă mai departe, plătesc săptămânal biletul 
colorat al iluziei, sperând că la un moment dat vor fi mai                  
prim-miniştri decât primii-miniştri. Unii, meticuloşi, fac calcule cu 
probabilităţi încercând să uite că hazardul nu are creier. Alţii mor de 
invidie în fiecare duminică şi încep să presupună aranjamente oculte. 
Suficient de mulţi nu pricep bine mecanismul bingo, întreabă 
vecinul, colegul, amicul, rubedenia norocoasă. Fiecare bingo cu 
nuanţele lui regulamentare, cu animatorii şi animatoarele lui. 
Telefonul îţi poate aduce colacul de salvare: nu cred că la varietatea 
de bingo (sunt vreo patru pe posturi TV naţionale) joacă indivizi cu 
stare sau îmbogăţiţii de tranziţie. Joacă amărâtul care renunţă o zi la 
parizer. Îl vezi la colţul străzii, pe ploaie, pe vânt, completând 
talonul. Vine cu foarfeca de acasă pentru a-l decupa, preîntâmpinând 
neglijenţa sau indolenţa vânzătorului. Renunţă la parizer cu himera 
zecilor de milioane, miilor de dolari, a autoturismului picat din cer. 
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Dacă ar trebui să stea la coadă, ar face-o cu plăcere. Coada la iluzie  
i-ar mări satisfacţia în caz de câştig. Ar simţi că şi-a plătit norocul.  

Când îşi aude numele  în receptorul telefonului, amuţeşte la 
început. Suportă fericit glumele, în general de prost gust, ale 
animatorilor, băieţi şi fete selectaţi dintre actoraşii dornici de 
popularitate mediocră. Câte unul, mai curajos, trezindu-se din 
muţenia emoţiei, zice printre lacrimi: „Da, maică, numai cu bingo 
mai scăpăm de sărăcie...” E adevărul pur. Adevărul tragic pentru 
omul redus la candidatura hazardului. Câştigătorul, prim-ministru de 
o clipă, mulţumeşte. Invariabil, rosteşte cuvântul  gratitudinii. 

Cui mulţumeşte el oare? Mă declar învins: îmi este imposibil să 
aflu.   

 
Guzganul 

 
Opozant şi elitist, liber în cuget, e convins că ideile lui înalte 

sunt providenţiale. Guzganul vorbeşte mult, cu fraze largi şi la 
sfârşitul fiecărei părţi a discursului, zâmbeşte satisfăcut. Pe lângă 
faptul că se consideră carismatic, are la el mape întregi cu programe. 
I-a monitorizat pe toţi, nu se leagă de amănunte, programele 
înfăţişează superioritatea absolută a concepţiei sale care circulă, ca 
pe şosea, pe dreapta. Guzganul a meditat la această teorie de pe 
vremea când făcea şcoala de şoferi şi a înţeles, mai repede decât 
ceilalţi, cât de periculos e să te laşi ademenit de stânga, să deviezi fie 
şi pentru câteva secunde. Apoi, într-un vis, care a revenit două nopţi 
la rând, se făcea că se înscrisese pe stânga şi de picioare i se lipeau, 
cleioase, urme populiste, mari, proaspete. S-a sculat în chinuri, a 
simţit la pipăit mai multe fire albe în barba deasă. Părul din cap 
începuse, din acel moment de rătăcire, să-l părăsească. Guzganul s-a 
cutremurat şi s-a dus la frizer la prima oră. A mărturisit că fusese 
ispitit şi de atunci se tunde foarte scurt, ca să nu se mai observe nici o 
deviaţie spre stânga. Mai greu a fost cu urmele lipite de tălpi, pentru 
că, deşi s-au uscat, n-au putut fi eliminate uşor. De aceea evită 
sandalele şi papucii de casă. 

Fiind opozant, liber în cuget, îşi primeşte întotdeauna musafirii 
în capot dar cu cămaşă şi cravată, pentru a înlătura posibila acuză de 



 78 

populism. Ca să nu dea de bănuit, pentru ca nu cumva adepţii să 
zărească, la o neinspirată ridicare a capotului, ceea ce nu trebuie 
zărit, îi onorează încălţat în ghete cu talpă antiderapantă. Papucii, 
după cum am văzut, prezintă pericol maxim iar pantofii îl pot face să 
derapeze pe eşichier, în derapare se pot desprinde de picior, cine 
poate şti cum s-ar răsfrânge lumina aflată mereu la pândă şi a doua zi 
s-ar trezi într-un ziar cu primul episod dintr-un serial dedicat urmelor 
populiste. Guzganul ştie, tot de la şcoala de şoferi, că opinia publică 
e un monstru neiertător, nu apreciază calea justă a teoriei născute din 
concepţia sa. Aici e şi o chestiune de psihologie, intuită în anii în 
care a zămislit această ilustră orientare, trăgând pe dreapta şi atent ca, 
în caz de necesitate, să se refugieze numai pe partea dreaptă a 
şanţului. Mulţimea, autoare a opiniei publice, avidă de senzaţional, 
circulă întotdeauna pe stânga. Şi, mai rău decât atât, a devenit în 
ultima vreme tot mai suspicioasă: nu mai suportă ideile clare, cu 
barbă de două culori. 

 
Baloane 

 
Liderul deocamdată Minim viseză să devină Maxim. În acest 

scop face curăţenie nu neapărat în curtea altora, nici în curtea 
proprie, pentru că nu s-au ivit impurităţi majore. Face curăţenie aşa, 
în general, din dorinţa de a păstra puritatea ideologică a partidului. 
Fiind convins că partidul pe care îl păstoreşte cu dreaptă credinţă e 
întruchiparea neabătută a doctrinei, Liderul Minim veghează de 
aproape şi de la distanţă. Veghea este expresia autorităţii iar 
democraţie fără veghe nu există. Din acelaşi spirit, al echilibrului 
perfect, al păstrării identităţii şi integrităţii, Liderul Minim nu mai 
doreşte să facă alianţe. Nici în apă, nici sub apă, a demonstrat că 
poate singur, a fost imediat înconjurat de popor cu baloane albastre  
şi albe, cu urale. Portretul pe fond bleu i s-a purtat în triumf. Şi dacă 
nimeni n-a observat schimbarea e din cauza cinismului respectivilor 
care au ochelari cu lupă. Aici a fost o deficienţă, probabil de 
construcţie. Ochelarii cu lupă, cucerire a tehnicii de tranziţie, măresc 
mulţumitor interesul personal. Rotind capul cu astfel de ochelari 
ultramoderni, observi cum din mai multe interese personale se naşte, 
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iarăşi în condiţii mulţumitoare, interesul de grup. E o fatalitate 
împotriva căreia Liderul deocamdată Minim aşează prezentul 
vechiului verb latinesc, sublim şi rebel: possum, potes, potui, posse. 
Ce minunăţie! Ce muzică dezvăluie purtătorilor de ochelari acest 
verb al strămoşilor! 

Schimbarea, ziceam, n-a fost observată nici de respectivii, nici 
de alţii, ignoranţi, surzi la Marele Verb născut în Latium. De la 
baloanele roşii s-a trecut, prin modernizare, la cele albastre. E           
într-adevăr o încântare să priveşti balonul albastru pornit în zbor spre 
cer şi mâinile camarazilor împreunate, cu pumnii strânşi, ca o 
fluturare. E o altă minunăţie muzicală şi muzica aceasta bleu ciel ce 
poate fi decât rostirea esenţei adânci a democraţiei? Muzica însăşi e 
democraţie. Prin urmare, ca şi baloanele, trebuie apărată cu orice 
preţ, chiar şi cu buldozerul. Dar arma de acest tip, practică şi 
bulbucată, nu intră în arsenalul Liderului, căruia praful i-a provocat 
dintotdeauna certe neplăceri. Ea se află sub comanda unui Secund, 
om aspru, vântos, călit la focul marilor înfruntări cu natura şi 
trotuarele.  

Pentru că poate, Liderul deocamdată Minim va pune, cu un 
suprem efort, baloanele pe calea neabătută: calea luptei cu 
Nelegiuita, cu Oculta, calea izbăvitoare. Atunci totul se va ridica din 
cenuşă, va fi o ridicare susţinută de întregul popor, cu aplauze 
necontenite. De acolo, de sus de tot, de unde totul se vede mic şi 
egal, Liderul va ridica mâna, o va îndrepta ca o aripă spre Popor. Şi 
va rosti din nou strămoşescul verb. Rotund şi, desigur, bleu ciel. 

 
Cu mâinile şi coatele 

 
Poetul zglobiu conversează cu mâinile şi coatele, sare de pe 

scaun, se agită şi, peltic cum e, aruncă în nori vocabule îndrăzneţe. 
Aşa vorbeşte el, colorat, uzând de verbe care nu sunt trecute în 
dicţionarul limbii române. Nu trebuie să ne ferim de cuvinte, nici de 
argou, el are farmec mirositor în expunerea ideilor, a apus vremea 
limbajului academic, astăzi publicul aşteaptă să fie şocat – cu mâinile 
şi coatele, consideră poetul zglobiu. La rândul lui, e un fel de 
academician, odată ce tronează peste o Academie. 
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Concepţia politică a poetului zglobiu s-a format în zile fierbinţi, 
când a ridicat pumnul împotriva dictaturii şi s-a conformat 
principiului suveran al libertăţii f ără margini. De atunci a curs, 
inexorabil, timpul iar poetul zglobiu s-a transformat împreună cu el. 
A deprins gustul criticii sociale, a legat noi prietenii, şi-a dat seama, 
peltic cum e, de greşeli. Mâinile şi coatele s-au maturizat şi ele, au 
învăţat regulile democraţiei dâmboviţene, veche de când berăria. A 
călătorit, s-a minunat de cuceririle civilizaţiei, s-a întors acasă, a mai 
sărit de câteva ori de pe scaun, a mai aruncat de pe ecranul 
televizorului verbele ocolite de dicţionarul limbii române. Ca răsplată 
pentru maturitatea mâinilor şi coatelor sale, a fost instalat într-o 
funcţie subtilă, care-i permite să se simtă stăpân şi judecător de 
destine. Funcţia are şi particularitatea de a fi sublimă: ce poate fi mai 
folositor pentru poetul zglobiu şi academician decât să aibă la 
îndemână rafturi lungi de „bibliotecă”? Acolo se simte în largul lui, 
pentru că mâinile şi coatele pot scoate la lumină întunericul, în 
beneficiul imediat al democraţiei de berărie. De acolo, din 
„bibliotecă” poate trimite câte un cot oricui vrea, pentru că aşa e 
„biblioteca”, secretă de când lumea, nu admite neiniţiaţi. 

După cum a fost concepută, funcţia interzice, ca măsură de bun-
simţ, orice activitate politică. Asta tot pentru neiniţiaţi, pentru naivii 
care roşesc când aud verbele ocolite de dicţionarul limbii române. Cu 
mâinile şi coatele, poetul zglobiu ne arată, peltic cum e, că asemenea 
prejudecăţi trebuie învinse grabnic. Tot în beneficiul democraţiei. Cu 
sărituri de pe scaun. 

 
Camaradul 

 
E generos camaradul. Invariabil generos: după seria pestriţă de 

mililitri de alcool sau în absenţa ei. Te-aude că ţi-e foame, îţi dă 
imediat bucata lui de pâine, covrigul lui, sandvişul lui, murătura lui. 
Priveşte lung prin ochelari sau peste ei. Vorbeşte puţin, s-a deprins 
cu exprimarea monosilabică. Te ascultă lung şi apoi, din două-trei 
silabe trebuie să înţelegi nu cuvântul cărnos, ci propoziţia întreagă. 
Nu acceptă întrebări parazitare camaradul, nu-i place pierderea de 
timp. Zeul lui e minutul. Ştii bine pentru că ştie toată lumea: devine 
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furios când numără secundele în plus. Altfel, e generos camaradul. Îţi 
dă bucata lui de pâine. 

Are o mulţime de planuri şi socoteli. Fiind monosilabic, n-ai 
cum să le afli de la el. Le deduci, faci presupuneri, încerci – naiv cum 
eşti – să-l întrebi. Prin ochelari sau peste ei, simte de la distanţă şi te 
ocoleşte în  pas vioi. Calculează exact momentul când trebuie să 
dispară din faţa ta. 

Generos de felul lui, camaradul este dotat şi cu lăudabilă 
experienţă. Te simţi mic de tot când îţi face observaţie. Te-a prins,    
n-ai încotro; în plus, camaradul are memorie, nu va uita niciodată. 
Pentru că e generos, va găsi însă ocazia de a te lăuda. Ai început să-l 
cunoşti pe pielea ta: nu o face aplicând legea compensaţiei. Te laudă 
pe merit şi eşti fericit, pleci sărind într-un picior. Nu poţi da crezare 
zvonurilor. Sunt mulţi care ţi-au atras atenţia că nu e bine să te laude, 
că vorba bună de astăzi este, la generosul camarad, preludiul 
eliminării tale de mâine. Aştepţi cu încredere. Trec zilele. Când te 
dumireşti, când te convingi, eşti tentat să-l cauţi. Doreşti o explicaţie. 
Ţi se face semn să nu-l deranjezi, e din ce în ce mai ocupat. Auzi, 
într-un târziu, că generosul camarad te laudă, exigent cum e, în târg. 
Dacă cineva îi reproşează, fie şi subtil, că te-a eliminat, are 
camaradul un muzeu de explicaţii. De exemplu, le spune că eşti 
foarte capricios şi că ţi-a oferit o pauză, un răgaz mai lung, a 
constatat că eşti obosit, nu vrea să forţeze nota. Îi lămureşte pe 
respectivii, după care redevine monosilabic. Şi generos. 

 
Neantul salvator 

 
S-a iscat din senin o ceartă. S-au încăierat verbal şeful şi 

subordonatul, se acuză reciproc. Sunt înverşunaţi, par de neîmpăcat. 
Înfuriat, şeful caută argumente pentru a-l pedepsi exemplar pe 
subordonat. Nu le găseşte cu uşurinţă, pesemne că ele nu există. Nu 
contează, detaliul acesta e minor, scandalul creşte pe zi ce trece, e în 
ordinea firii universale. Nici astrele nu stau pe loc. 

Este convocată comisia care, obiectivă ca orice comisie, are 
menirea de a judeca nepărtinitor. Între timp însă, zvonurile 
referitoare la scandal ajung unde nu trebuie. Adică la o ureche. 
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Urechea le reţine, dă apoi din căpşorul ei în semn de înţelegere. 
Urechea nu crede în comisii, nici în comisari. Crede în existenţa 
scandalului. Nu-i place defel, orice scandal atinge demnitatea urechii 
şi poate ajunge, mai ştii, şi pe la alte urechi. Şi atunci pune rezoluţia: 
ca să nu mai fie pricini de ceartă, să nu mai umble zvonurile pe 
catalige, se desfiinţează. Nu şeful, nici subordonatul, se desfiinţează 
instituţia cu totul. Nu are nici un fel de relevanţă că instituţia era 
necesară, că se bucura de popularitate. Nu e timp de cercetări. 
Neantul este salvator. 

Vremuri trecute, intrate în praful istoriei, cele în care asemenea 
practică era curentă? Comportament specific numai dictatorilor, 
reflex al autorităţii exercitate după bunul plac de o singură persoană? 
Oare să fie aşa? Ar fi prea frumos... 

   
Înăuntru şi pe dinafară 

 
Venea Preşedintele. Venea să vorbească poporului timp de o 

oră, să-i răspundă la întrebări, acele răspunsuri care ocolesc pe 
departe, cât mai departe întrebarea încercând să-l convingă (pe el, pe 
popor) că negrul e gri argintiu, iar griul un roz plin de lumină. Venea, 
mica suită ocupase poziţiile, ceasul din hol înainta oftând din minut 
în minut. Gazdele de importanţă secundară se aliniaseră la uşă şi 
chiar dincolo de ea, în stradă, pentru a-l întâmpina cu zâmbete 
lipicioase din care nu lipsea subtilul rictus al neliniştii: „Nu-i aşa că, 
dacă se fac schimbări, veţi sugera să nu se schimbe, veţi... noi, aţi 
văzut, ne-am străduit, imaginea...” 

Gazda principală aştepta sus, la locul faptei, conform 
principiului că nu se cade să... Cele două lifturi stăteau protocolar cu 
uşile deschise. Venea Preşedintele, prin urmare ceilalţi angajaţi ai 
instituţiei, nărăviţi la lifturi, fuseseră goniţi cu un sfert de ceas 
înainte. Legile de fier, nu cumva, aerul, imaginea... Când oaspeţii 
ajunseră la lifturi, se observă rapid că, oaspeţi şi gazde, erau mai 
mulţi decât capacitatea respectivă. Cum însă prezenţa de spirit e o 
trăsătură definitorie, în lifturi intrară câţi trebuia. Selecţia se făcu 
instantaneu, cu aceeaşi prezenţă de spirit, în funcţie de ierarhia 
imuabilă a gazdelor de importanţă secundară.  
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E adevărat că, dacă stăm şi analizăm, unul sau doi din cei 
rămaşi pe dinafară ar fi fost îndreptăţiţi să se afle înăuntru, având în 
vedere funcţia, influenţa, puterea executivă. Proiectantul lifturilor, 
tehnocrat îngust, nu avusese în vedere asemenea situaţii, nici măcar 
nu intuise cât de important e să te afli în lift în momente speciale. 
Proiectantul era, fireşte, cu desăvârşire apolitic. 

Nu era însă timp de analiză, orice secundă irosită putea conduce 
la o ratare. Preşedintele putea să fie lovit de amnezie, amnezie care, 
când se fac schimbări, cine mai ştie cum se răsfrânge... Aşa că iată ce 
văzu un angajat din afara ierarhiei, rătăcit – nu s-a putut afla cum – 
pe scări, în lipsă de lift. Văzu după ce apucă să se lipească de perete: 
doi domni cu mustaţă, confundabili ca două picături de ploaie, 
rămaşi pe jos, urcau în alergare scările. Genunchii îndoiţi la 
maximum supuneau la o teribilă probă de rezistenţă stofa 
pantalonilor, tălpile pantofilor atingeau scurt, ca o flacără, scările, din 
patru în patru. Braţele băteau aerul ajutând la înfrângerea meschinei 
gravitaţii. Angajatul rătăcit se strădui să observe care din cei doi 
domni avea avans în această ascensiune; nu fu cu putinţă întrucât 
mustăţile erau identice, ca şi sublimul lor efort. La cinci-şase scări 
distanţă alerga suspinând o doamnă. Deznădejdea că va ajunge prea 
târziu îi răvăşise coafura, ochelarii îi căzuseră pe vârful nasului. 
Ghemuit în perete, biciuit de curentul pus în mişcare în urma celor 
trei corpuri, angajatul auzi totuşi clinchetul strident al liftului oprit la 
etaj, simultan cu zgomotul pantofilor frânând pe ciment. Domnii 
ajunseseră la timp. Neavând ureche prea fină, angajatul nu distinse 
dacă şi tocurile pantofilor de damă reuşiseră finalmente aceeaşi 
performanţă. Coborând pe scări – curentul încetase – se trezi plin de 
gânduri: oare Preşedintele sesizase devotamentul dovedit de trei cei 
alergători? Remarcase grija lor neştirbită pentru imagine? Sau, 
meditând deja, hamletian, la negru şi roz, nici nu-i băgase în seamă?  

 
Maestre 

 
Vine vremea, la o vârstă, nu neapărat a senectuţii, când te 

înconjori de tineri. Doi-trei, mai mulţi, după împrejurări şi după cât 
îţi e de deschisă inima. Tinerii vin cu încredere la tine, unii 
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îndrăznesc să te laude, alţii pun întrebări curioase, din belşug, au o 
minimă experienţă, vor s-o confrunte cu a ta. După fire şi caracter, îţi 
mai gâdilă orgoliul când nu te aştepţi. Cu bună cuviinţă, te întreabă 
inteligent şi inocent când cred ei că ai greşit. Oricum, ei recunosc în 
tine maestrul, nu le-o iei în nume de rău. Dai o mică dovadă de 
demagogie (există în oricare om!) şi te arăţi foarte primitor cu 
opiniile lor critice, la fel de primitor pe cât ai fost cu laudele lor. 
Confruntarea dintre generaţii - le expui o întreagă teorie. 

Rămas singur cu gândurile, azi, mâine, poimâine, te gâdilă încă 
frumos cuvintele bune. Ipochimen cum eşti, începe să funcţioneze 
instinctul. Îl anihilezi, ruşinat faţă de tine însuţi că l-ai ascultat fie şi 
pentru o singură cilpă. Tinerii au învăţăt deja multe de la tine. 
Continuă să te întrebe, să scormonească. Îţi plăcea cu puţin timp în 
urmă. Zâmbeai măgulit, îi sfătuiai cu vechea formulă a uceniciei: 
„meseria nu se învaţă, se fură.”  

Singur, din nou, cu gândurile, ipochimen cum eşti, maestru pe 
deasupra, din vechiul surâs faci o grimasă. Te înnegreşti instantaneu. 
Din negru dai în albastru. Merg bine tinerii, învaţă, au început să afle 
şi ce nu le-ai spus. Prind repede şi, culmea! – aplică. Părăseşti şi 
zâmbetul şi grimasa. Treci la acţiune. Prima scenă pregătită pentru 
filmare: începi să-i eviţi, nu le mai răspunzi decât vag la întrebări. A 
doua scenă, logic - urmând-o pe prima: aşezi în faţa lor baricada, deşi 
aveai pornirea ascunsă de a-i cotonogi. Nu te lasă ţinuta de maestru. 
Dar o baricadă-două, acolo, invizibile... 

Ţi-ai recăpătat surâsul. 
 

Eu, retrogradul 
 

Era aproape ora amiezii. Într-o staţie de autobuz, un bărbat ţinea 
într-o mână, deschisă, o carte cu file îngălbenite; în cealaltă o 
servietă neagră. Citea cu atenţie, murmurând uşor. M-am apropiat 
printre ceilalţi candidaţi la un loc în autobuz şi am zărit titlul asupra 
căruia se aplecase privirea omului: Florica. Neclintit, făcând 
abstracţie de toată indiferenţa din jur, continua să citească, să 
murmure imperceptibil. „...Şi vremea prea fugară şi fragedul destin / 
Al celei ce fusese – abia o zi – Florica...” Nu putusem zări literele 
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rotunde ale textului, catrenele rânduite ca vechi amintiri de Ion Pillat. 
N-aş fi putut să deranjez lectura bărbatului abia trecut de tinereţe, 
pentru a afla ce ediţie a volumului Pe Argeş în sus îi ajunsese în 
mână. Era poate chiar ediţia princeps, judecând după format, alura 
cunoscută a cărţilor interbelice, după paloarea hârtiei. Şi-o procurase 
de la un anticariat, era o achiziţie proaspătă asupra căreia se apleca 
nerăbdarea? Sau pur şi simplu întoarcerea la lucruri ştiute, acea 
întoarcere echivalentă cu descoperirea de unghere neexplorate, 
altădată ascunse ori numai neglijate? 

Soarele devenise în sfârşit prietenos acum, la sfârşit de vară, 
aerul era parcă mai transparent. În spate, presa zilei etalată cu 
îndemânare, făcând loc revistelor cu poze de toate felurile, un bazar 
de nuri alături de florărese plictisite şi chioşcuri cu sticle de plastic. 
Pe trotuar, două fete sumar îmbrăcate priveau apos, trecându-şi 
poşetuţa de pe un şold pe altul pentru a atrage atenţia asupra 
coapselor bronzate, cu vagi proeminenţe adipoase. Un lungan în 
maieu bâţâia scurt din gât, absent. Căştile din urechi, firul spânzurat 
pe piept, rucsacul gol peste care se revărsa o coadă cenuşie, de păr 
aspru, păreau plimbate mecanic deasupra capetelor fără identitate. 
Lângă toneta de bilete o bătrână cerşea, vânată de ochii lacomi ai 
unui bărbat zdrenţăros. 

„...Şi vremea prea fugară şi fragedul destin...” Un ins grăbit, cu 
o cămaşă de mătase şi vestă colorată, coborât dintr-o maşină înaltă, 
metalizată, fu gata să se împiedice de omul care citea. Evitându-l în 
ultimul moment, păşi grăbit spre chioşcul de ziare, strivind între dinţi 
o înjurătură. Doi tineri cu figuri strâmbe se amuzară copios, ochind 
apoi un telefon mobil purtat de un altul la buzunarul din spate. Cum 
telefonul sună la timp, privirile se mutară, dezamăgite. Nimeni nu 
părea să dea vreo atenţie bărbatului cu cartea de poezie. Aici, între 
oameni totuşi, era mai izolat ca oriunde. Şi m-am gândit o clipă eu, 
retrogradul, dacă scena aceasta probabil întâmplătoare nu are o 
semnificaţie mai largă, dacă nu vorbeşte de la sine despre ceea ce se 
cultivă de ani buni: întunericul minţii. Şi aşa cum refuzi picătura de 
amărăciune, pentru că ea convoacă o altă amărăciune iar lanţul 
devine nesfârşit, am încercat să alung repede gândul. Eu, retrogradul. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mofturi 
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Prolog prea lung 
 
În ipoteza că nu v-aţi plictisit citind până aici, sus-numitul 

declară că nu are absolut nici un orgoliu referitor la aceste 
„Mofturi”. Ar fi cel pu ţin indecent să aibă, luând în considerare 
numele celui care a consacrat în literatura română moftul. Nu 
neapărat cu gândul că nimic n-ar mai putea fi adăugat, cu punct şi 
virgulă, după scriitorul care trata şi titra Mofturi. Cu gândul însă 
că, fără ezitare, cititorul va fi înclinat să se întoarcă la el. Şi că 
oricât s-ar strădui autorul acestor rânduri la origine radiofonice, va 
fi pus în faţa zeilor.  

Aşezat în faţa lor, deci, pe un scaun de lemn tare, autorului i se 
va cere înainte de toate o explicaţie. Va fi nevoit să o dea repetând 
ceea ce ar fi avut de adus la cunoştinţa cititorului. 

Se întâmpla, dacă memoria nu-l înşeală, într-o seară de 
noiembrie a anului 1998, într-o cabină de înregistrări a Societăţii 
Române de Radiodifuziune, când autorul dorea să copieze câteva 
minute dintr-o bandă mai veche. I se ceruseră. Banda reţine în 
misteriosul ei cod magnetic o emisiune difuzată în premieră 
duminică, 22 februarie 1998, pe programul Cultural: Caragiale şi 
moftul român, înscrisă în seria „Clasicii dramaturgiei universale”, 
realizatori: Puşa Roth, Costin Tuchilă, Vasile Manta. Era a patra 
din respectiva serie, astăzi foarte lăudată de ascultătorii ce au avut 
bunăvoinţa de a ne comunica impresiile. Emisiunile acestea sunt 
montaje pretenţioase, la care cei trei trudesc cu devotament. Ideea 
iniţială, păstrată consecvent, a fost de a semnala prin comentarii 
critice, interviuri, fragmente de piese din Fonoteca de aur a 
Radioului actualitatea marilor dramaturgi. Nu am recurs la 
sintagma „contemporanul nostru”, părându-ni-se deja cam uzată. 
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Ideea străbate însă cele treizeci de emisiuni difuzate până în 
noiembrie 2000.  

În cea dedicată lui Caragiale am pus în discuţie moftul şi 
moftangiii revelaţi de contemporanul nostru Caragiale, permanenţi 
la noi, contemporanii lui Caragiale. Am invitat la microfon critici 
care au zăbovit asupra lor: Ştefan Cazimir, autorul studiului  I. L. 
Caragiale faţă cu kitschul (1988), Alexandru Condeescu, semnatar al 
unui strălucit eseu, Planeta Moft (1997), subintitulat: „O utopie 
critică despre rolul celei de-a patra puteri constituţionale (Sfinte 
Sisoe!) în opera lui I. L. Caragiale”. Am dat cuvântul actorului Ilie 
Gheorghe de la Teatrul Naţional din Craiova, singurul care a jucat 
în anii din urmă roluri principale în toate piesele lui Caragiale. 
Textele şi fragmentele de texte (Moftul român, Moftangii, În stilul şi 
cu sintaxa „Monitorului oficial”, Temă şi variaţiuni, Politică, Amici, 
Succesul „Moftului român”, Diverse, Eclipse, Telegrame, Raport 
CFR, Greşeală de tipar, Culmi, Moşii – tablă de materii) au fost 
interpretate în premieră absolută la radio de mari actori: Radu 
Beligan, Ion Lucian, Mircea Albulescu, Valentin Uritescu, Mitică 
Popescu, Virgil Ogăşanu, în ordinea „intrării în scenă”. La 
înregistrare, în cunoscutul studio „Mihai Zirra” al Radiodifuziunii 
(T1, cum îi zicem noi), am tremurat puţin, nu pentru că era iarnă. 
Există un ton, o nuanţă timbrală a intonaţiei, un ritm al dicţiunii, o 
valoare inefabilă a fiecărei respiraţii. Le prinzi în clipa privilegiată 
iar ea poate fi ratată din varii pricini, inclusiv tehnice. Nu s-a 
întâmplat, din fericire. Maeştrii nu se dezmint niciodată. Veniţi într-o 
după-amiază, cu un ceas înaintea amurgului, pe gheaţă, după un 
turneu epuizant, Radu Beligan şi Ion Lucian, albi la faţă, au rostit cu 
tăietură clasică, fără vreo ezitare Moftul român şi Amici. Textul 
xerocopiat aflat în faţa domniilor lor era o dulce inutilitate. Ochii se 
urmăreau reciproc, fixau microfonul.  

Mircea Albulescu ne-a surprins a doua zi fonotecând unul 
dintre interviuri. Intrat vijelios în cabină, l-am auzit: „Parşivilor, 
Caragiale „fără mine?” A citit de îndată Rromânul cu un r graseiat 
inimitabil. „Caragiale fără mine, ai?!...”  

Înregistrându-l pe Virgil Ogăşanu, am avut noi, în regie, emoţii. 
Stăteam lângă Vasile Manta la pupitrul acela lung, complicat, 
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răspunzător de mii de ore de teatru. Priveam prin ciclop. Domnul 
Ogăşanu intrase în transă: Moşii (tablă de materii). Un crescendo 
uluitor, apocaliptic în lectura textului, combinând nuanţele cele mai 
expresive, fără nici o respiraţie în plus. Spaima noastră – numai a 
noastră – era subînţeleasă: o atât de omenească bâlbă, o vocală 
inexpresivă, o virgulă omisă şi totul ar fi trebuit luat de la început. 
Nici vorbă: Virgil Ogăşanu a interpretat textul pe nerăsuflate. După 
finalul: „Criz ă teribilă, monşer!”, a respirat adânc, parcă nesfârşit. 
A rămas puţin timp pentru felicitări şi mulţumiri, actorul se grăbea 
la teatru, avea repetiţie... 

Să revin: replica „Mofturi!” (cu varianta „Moft!”) din Moftul 
român este rostită de Ion Lucian de fiecare dată altfel (de 15 ori, 
conform textului), de la expresia plictisului la cea a ironiei 
capricioase, de la asprimea de buzdugan la revărsarea de fiere, de la 
zâmbetul fudul la dispreţul sec. O bogăţie de sensuri prin aceleaşi 
silabe aruncate meşteşugit în auz, cât imperiul fără graniţe al 
mofturilor. Fragmentul din Moftul român constituie pregenericul 
emisiunii menţionate; câteva pasaje din el – încheierea. După 
difuzarea benzii, nu am abandonat – să nu aveţi altă impresie! – 
mofturile... Am închegat alături de Vasile Manta un spectacol 
radiofonic de aproximativ aceeaşi lungime (80 de minute) cu titlul: 
„Mofturi” de I. L. Caragiale, trimis în eter pe 5 iulie 1998. Am pus la 
locul cuvenit textele omise din motive de spaţiu în emisiunea 
Caragiale şi moftul român; adică, au apărut integral Temă şi 
variaţiuni, Moftangii; am introdus altele, Mitică, Tot Mitică ş.a.m.d. 
Un spectacol, s-a spus, de teatru, deşi se bazează pe proză 
jurnalistică... 

Dar, cu aceste rememorări, am sentimentul că prologul devine 
chiar mai lung decât era proiectat... 

Reluând tonul iniţial, autorul îşi aduce aminte că avea de 
lămurit o chestiune. În acea seară de noiembrie, copiind pe un 
magnetofon bătrân câteva cuvinte sticloase din Moşii (tablă de 
materii) pentru sfertul de oră satiric numit Junghiul de vedere 
(veneau ca o mănuşă la tema emisiunii), colega dânsului, doamna 
Puşa Roth, avu o idee: să-l pună la muncă pe autor, să nu-l lase 
pradă lenei. „Ce-ar fi să faci tu o rubrică de Mofturi, ar merge în 
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Matinalul de sâmbătă!...” Autorul luase banda mofturoasă sub braţ, 
păşise sub tocul uşii. Pe fereastră nu se vedea nimic, negru de 
noiembrie. „Mofturi? Cum aşa, pot eu pentru ca să...?” Nu fu chip 
de comentarii. I se sustrase banda de sub braţ şi se execută rapid pe 
un magnetofon tânăr un semnal de un minut: muzică ironică, 
„Mofturi” de două ori, aspru şi ironic-încăpăţânat la început; la 
final, „Criză teribilă, monşer!” (evident, Virgil Ogăşanu), după care 
un efect: sifon explodând, care e, de fapt – certifică dl. Manta – un 
ciocan pneumatic înregistrat, apoi iarăşi „Mofturi”, în varianta 
năzuros-globie, cu muzică... Prin urmare, pricepu de îndată autorul, 
după anunţul de la început trebuia să urmeze textul său şi invariabil, 
lăsând o secundă de pauză, oftatul pus să explodeze: „Criză teribilă, 
monşer! Mofturi!” 

Autorul se înverzi, contrar anotimpului. Dură încercare. Se codi 
o clipă, două, cinci. Îşi reveni. Merita să încerce, în ciuda situaţiei 
sale absolut neprielnice – era în doliu, se împlineau la sfârşitul 
săptămânii cu pricina 40 de zile de la moartea subită a tatălui. Se 
auzi promiţând rubrica fandosită. Vorba ieşită din gură nu mai avea 
întoarcere... 

Cum în dimineaţa următoare pleca la Ploieşti cu treburi triste, 
preliminare parastasului, se gândi să deschidă bine ochii, doar-doar 
s-o ivi vreun moft. Să nu se ivească în oraşul republican ar fi 
imposibil, îşi zise autorul, ar fi, cum să spună, necaragialesc... Şi se 
ivi ce veţi citi: primul Moft, scris la întoarcerea precipitată, în 
aceeaşi zi, era într-o joi. Scris necaligrafic, pe genunchi, cu mâna 
tremurândă din cauza zgâlţâitului trenului... 

Au urmat celelalte. La unele autorul a renunţat în selecţia de 
faţă. Alte nazuri ar putea fi şi ale sale şi e cu atât mai frumos să 
recunoască, în şoaptă. Tot în şoaptă îl invită pe cititor să nu fie 
mofturos şi să-şi imagineze, dacă nu a ascultat, forma radiofonică a 
rubricii. De aceea a transcris în cursive cuvintele acelea de 
invariabilă încheiere: „Criză teribilă...”  
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1 
 

Mulţi năzuroşi mai sunt. Scormonesc prin mersul trenurilor, 
cartea aceea de ficţiune, ca să afle un rapid spre Ploieşti. Ei aş, nu le 
convine niciodată ora, nu e bine nicicum. Mă rog, dacă se-mpacă 
totuşi cu gândul, plătesc preţul unui kilogram de peşte, ceea ce e rău. 
Ajung devreme la gară şi iar e rău: rapidul merge repede, în 
consecinţă trage târziu la peron şi e numerotat invers. Are vagoane 
cu uşi parţial blocate şi nume de cărturar. Are şi covoraş. Până la 
Ploieşti, moft îngheţat, mecanicii fug vitejeşte, vagoanele ţopăie la 
macazuri. Căldura, tot mofturoasă... „O ia mai greu, mai colea”, 
bolboroseşte conductorul, suspicios. Mai colea, la Ploieşti Sud, gara 
e scorojită şi indispusă. Printre linii, s-a mutat groapa de gunoi. În 
fine, mofturi, călători puţini, dever slab.  

În faţa gării, birjele, pardon, taxiurile stau aliniate. Covrigi 
mulţi, pe sârmă, e frumos. Dacă vrei să te pui la index, te urci într-un 
taxi. Aşa se numeşte firma, scrie limpede pe maşină.  

Şi pe bulevard e frumos. La „Mache non-stop” se-nşiră ziarele 
prinse tacticos pe gardul de fier. Mache e plecat, are treabă. Trebuie 
să afle mofturile muşteriilor. Lache l-a cam ajutat, e pe cale să 
termine un studiu sociologic. Parcă azi poţi să mai ştii ce merge 
lângă un ziar... Dacă şi la Hale e pustiu... S-a-nrăit lumea, vrea pui cu 
etichetă de ieri, nu mai are încredere. Mofturi. Nimeni nu mai admiră 
clădirea, mândreţea urbei, pe frontiscipiul căreia scrie cu litere 
rotunde: „Melody”. Dedesubt: „Halele Centrale”. Să se sature 
mofturoşii. Privind.  

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

21 noiembrie 1998 
 

2 
 

Un cetăţean de peste munţi, cam neînvăţat cu obiceiurile lumii 
moderne, îşi încreţea meticulos fruntea încercând să dezlege un 
cuvinţel. Îi suna cunoscut, i se învârtea pe sub pălărie. Dar, degeaba 
osteneală şi transpiraţie. Tot mutându-se de pe un picior pe altul, 
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nervos şi inundat pe la tălpi, se gândi într-un târziu că REBU vine de 
la rebus. Asta trebuie să fie, bucureştenii ăştia sunt tare dibaci. Au  
tot felul de cuvinte scurte şi sucite şi le scriu cu litere groase unde   
nu te aştepţi. Sau, cum s-ar zice, citise într-un ziar mototolit, le 
implementează. 

Cum începuse un fel de ploaie mărunţică, cetăţeanul de peste 
munţi o luă la picior. Era un moft de zăpadă terciuită şi vreo cinci 
căţele scormoneau pe lângă o pubelă răsturnată. Cu gândul la 
straşnica idee cu REBU, ocoli nepăsător deluşorul de gunoaie de 
lângă care ieşea un abur sulfuros. De sub o maşină îngheţată ţâşni o 
pisică neagră cu ochi electrici. Un bec spart atârna pe un stâlp. Omul 
nostru, de peste munţi, cum spuneam, se feri de o baltă şi, nu lipsit de 
curiozitate, încercă să vadă ce e mai încolo. Se înserase temeinic. 
Mai încolo era un coş de gunoi prăvălit pe o movilă ţuguiată. Se 
rostogoliseră din el multe, ca dintr-un geamantan vechi. 

Dar nimic, REBU nu-i dădea pace, i se implementase în minte... 
Ce-ar fi să... Dar nu, nu, mai bine să-şi vadă de drum. De ce să ia 
tocmai el coşul cu gunoi?! Or avea bucureştenii ăstia o socoteală. Au 
şi ei gunoierii lor. Ei! În sfârşit, îşi aminti! Ce rebus, domnule, mai să 
dea cu pălăria de pământ. REBU îi cheamă. Ei sunt. Cuvânt rar, din 
cele imposibil de aflat. Şi tot mergând, mai să se întoarcă, el, 
cetăţeanul de peste munţi. Avea aşa un îndemn, o pornire... Vorba 
ceea, este cineva cetăţian, trebuie să fie şi gunoiar! 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

29 noiembrie 1998 
 

3 
 
Trezit de scheunatul unui căţelandru castrat, mă sculai cu toată 

noaptea-n cap. Mă uitai în gheată; gheata, goală. Căutai o bomboană, 
un drops ceva, să mă îndulcesc. Şi cum tot socoteam pe unde-or mai 
fi, de anul trecut, se-nţelege, mă gândii să mă culc la loc. Să mă culc? 
Dacă vine şi nu-l aud, nu se supără? Dacă moşul circulă cu 
întârziere? Doar e polei, atârnă greu sacul ăla cu apcize... Apcize am 
zis? Dimineaţa e ceaţă, mai suflă şi-un fir de vânt, aluneci pe 
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toboganul ascendent. Greu la deal, diverse. În plus, te mai întâlneşti 
cu leul, animălaşul acela care bea cu poftă accize. Când nu bea, e-n 
criză, face colaps. 

Dropsul e dulce, răcoreşte, poate ţine loc de aer condiţionat. 
Condiţionat de deschiderea ferestrei. Mofturi şi cu ghetele astea. În 
fond ele stau în fiecare zi în acelaşi loc şi-ar fi de-a dreptul enervant, 
chiar neigienic să pui ceva în ele. Nu se mai poartă, nu mai credem în 
superstiţii. Din nebăgare de seamă, se vede că am pierdut ofertele 
excepţionale, ocazii unice, mari reduceri de preţuri la biscuiţi, 
şerveţele aromate, pioneze, suc de coacăze... Pe unde o fi pliantul 
multicolor? Era bun, tipărit frumos, jurai că e adevărat. Te ajuta să 
treci pragul psihologic, sârma aceea invizibilă peste care spuneau 
unii că tot sare dolarul. Mă rog, dolarul ăsta e cam sărit de felul lui... 

Hm, mare imprudenţă să te scoli de dimineaţă, ai gânduri, vrei 
la tobogan, una-două, hop şi aşa, cauţi gheata... 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

6 decembrie 1998 
 

4 
 
Guţi coboară pricinos scările, se face că alunecă pe cimentul 

rece. Cele patru picioare derapează artistic, Guţi se redresează şi 
priveşte în ochii stăpânei. Stăpâna, între două vârste, e între două 
scări şi-l ceartă tandru: „Nu eşti atent, Guţişor, ai grijă, mamă, de 
picioruşe!” Guţişorul are grijă, se-ncruntă şi ridică un picioruş, e 
gata. „Nu, nu se mai poate, de unde-ai deprins asemenea maniere?! 
Ce educaţie!...” Prin urmare, i se pune zgarda, cureluşa se răsuceşte 
strâns pe mână. „Nu mai ţine, îşi spune Guţi. S-a făcut a dracului.” 
Prin vizor priveşte un vecin scorţos. Se aud vorbe fără noimă. 
Stăpâna are pălărie roz închis şi cizme asortate. Guţi poartă cinci 
funde albăstrui şi o hăinuţă în carouri. Afară, un dulău pripăşit pe la 
gunoaie se repede la funde. Băţul lung al stăpânei taie aerul, stăpâna 
pomeneşte ceva de scripturi, Guţişorul sare un gard mititel. Din spate 
vine mârâind un alt dulău, bătrân, a trăit şi-n vechiul regim, are 
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apucături tovărăşeşti. Primeşte un os şi Guţi scapă cu faţa curată. 
Stăpâna îşi culege de jos pălăria. „Ce maniere, ce mitocani!” 

Pe stradă e agitaţie, claxoane, sunt şi alţi guţişori, mai mari, fără 
carouri. La parc, unde scrie de nişte amenzi, Guţişorul se fofilează pe 
lângă copaci. E curtat îndelung, dar nu-i place. Pentru că mârâie la 
toată lumea, e pedepsit cu jumătate din plimbare. În consecinţă, vrea 
la carosabil, băţul stăpânei taie din nou aerul. La carosabil sunt  
multe hârtii. „Nemernicule, iar te duci la microbi!” Guţişorul 
primeşte o bomboană cu fructe. Stăpâna, o înjurătură de la un şofer. 
„Ce maniere, ce mitocani!” Guţişorul pofteşte la os, de la gunoaie,  
nu i se dă. Medicul familiei a prescris regim. Cu iaurt dietetic şi 
pâine fără sare. Se face în casă, numai când Guţişorul doarme pe 
fotoliu şi viseză la apucături tovărăşeşti. Când nu e agitat, e 
nostalgic. Guţişorul. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

13 decembrie 1998 
 

5 
 

Pe un colţ de ziar vechi, cam unsuros, se notează în grabă locul 
şi ora. Carevasăzică, ar fi timp. Câţi participă? Trei. Or fi patru-cinci, 
dar nu iau toţi cuvântul. Aici s-ar putea să fie lume multă, deci 
trebuie mers devreme şi ochită masa pe care se vor pune fursecurile 
şi pateurile. Dacă mă strecor din timp, apuc ceva. După lansarea 
cărţii, când ăia se îngrămădesc la autografe, repede două pateuri               
în gură şi vreo şase în sacoşă. S-o iau pe-aia mare? Păi da, şi o  
hârtie, ceva de-mpachetat. Dincolo, la expoziţie s-ar putea să fie cu 
mâncare. Ăla era darnic odinioară. Se poate ajunge. Dacă lansarea se 
termină pe la douăş’pe fără un sfert, iau repede metroul. Dacă nu 
intru de la început, n-are a face. Abia că nu mă văd. Se poate ciuguli 
bine şi o să las ruşinea în stradă, le cer de la obraz o sticlă de bere. 
Merge după sandvişuri, că la muzeu sunt săraci, bugetari. Când aia se 
strâmbă şi se-ntoarce să-mi dea sticla cu bere, am şi ras o jumătate de 
farfurie în sacoşă. Dacă e-nghesuială şi am noroc, o rad şi pe-a doua. 
La cât e la muzeu? La două. Merge, se poate ajunge. O fi şi-acolo o 
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gogoaşă şi-un pahar de pepsi. Aduc cucoanele de-acasă. Dacă-ntre 
timp mi se face foame, apelez la sacoşă, deşi n-ar fi tocmai indicat, 
că seara de iarnă e lungă şi seacă. La muzeu se poate sta mai mult, 
pentru dezmorţire. Te pierzi pe coridoare, nu-ntreabă nimeni de 
sănătate. Abia la cinci e din nou lansare, acolo, lângă cinematograf. 
Timpul trece mai repede decât crezi. Acolo, e drept, nu e rost decât 
de-un pişcot şi-o apă minerală, dar orişicât. La şase, în schimb, e tare, 
la institutul cu nume nemţesc. E cam înghesuit dar se poate ajunge. 
Ar fi o problemă, că se intră cu invitaţii. Mă strecor eu într-un fel, 
pun la vedere ziarul englezesc de rândul trecut. E tare la institut, cu 
icre, whisky, şuncă, roşii. Nu te bagă nimeni în seamă, nu se uită ei la 
sacoşa omului. Poţi să tragi şi-un somn până se termină, numai că e 
periculos, dacă pierzi momentul când se-aduce plăcinţica fierbinte... 
Ar mai fi ceva, în pauza concertului – cum îi cheamă pe ăia?, la Sala 
Mică – s-a anunţat o şampanie. Se poate ajunge. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

19 decembrie 1998    
 

6 
 

Supăraţi. Toţi. Rău de tot. Nimic, nici felicitări la cutie, nici 
cadouri de Crăciun, simbolice, mă rog, atenţii, acolo. Nimic. Ce,           
n-au dreptate? Aţi dat? Nu. Aţi făcut? Nu. Să-i luăm pe rând, treceţi 
încoace, să vedem, cum nu-i adevărat? Aţi trimis felicitare la 
bunicu’? A, că e scump? Ce e scump? La poştă? Dar la oamenii ăia 
care v-au ţinut astă-vară la mare? Nu prea se formalizează; nici ei            
n-au trimis, n-am trimis. La mătuşa aţi dat telefon, la Băile Olăneşti? 
Cum n-a răspuns? N-aveţi ruşine de coana mare! A venit femeia în 
Bucureşti şi n-aţi aşteptat-o la gară?... Deci damigeana cu ţuică de 
corcoduşe nu era pentru noi, trage la urâţii ăia... Dar pe naşu’? L-aţi 
felicitat pe naşu’? Aţi făcut? N-aţi făcut! A, e-n Elveţia? Scump, n-aţi 
făcut. Şi alea micile? Aha, la soacră-sa. Au făcut? N-au făcut. Da, 
da... Văru’ disponibilizat? Nu e momentul... Aici nu-i cu momente! 
Dar pentru bătrânu’, cum care?, ăla care aducea brazi acum 15 ani,           
i-aţi pus şi voi un clopoţel în barbă, un Moş Crăciun pitic, acolo? Aţi 
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făcut? N-aţi făcut. Nu vă pasă de bietul om. Nici de cei doi cumnaţi, 
s-au înrăit, nu mai vor să ştie de nimeni, dar, oricum, o urare se 
cuvenea, omul poate fi adus pe calea cea dreaptă. Cu-o vorbă bună, 
dacă nu, c-un ghiont. Verişoara de la Vaideei? Cum, s-a desfiinţat 
satul? Vai de ea, nu mai poate fi găsită. Notez la capitolul indolenţă, 
trebuia să ştiţi că se desfiinţează, să vă interesaţi, n-aţi făcut. Ruda de 
la prefectură, grasu’? Aşteptaţi de la el, vă ţineţi neamuri, dar 
obrazul, acum de sărbători, o şpagă mititică, acum, mergea, omul 
primea, ce, e luna cadourilor. Dar voi, nimic. Nici pentru finul lu’ 
cuscru’, măcar o pralină, o ciungă, să vadă şi el, să aibă cu ce se 
lăuda. Aţi făcut? N-aţi făcut. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

26 decembrie 1998 
 

7 
 

Bombe, rachete, artificii. 60 de boambe, 10 000 de lei. Individul 
strigă cu temei şi, cum eşti slab din fire, ai distracţie subţire. Bubui o 
zi şi-o noapte şi-o secundă-n plus. E la modă bubuiala de jos până 
sus. Ieftin şi bun, nu se spală cu săpun. Venită cu sârg, ruda de la 
Valea Cucului se sperie şi-o ia razna prin târg. Aici la Bucureşti 
bubuie ca la revoluţie, lumea stă pe-o treaptă superioară de evoluţie. 
În atare-mprejurare, în fuga cea mai mare, damigeana cu vin devine 
un chin. La zece seara, se ciocnesc pahare în disperare. Naşul, 
omenos, bea cel mai vârtos, trebuind să uite. Tocmai la sosire, când 
orbecăia-n neştire, o petardă era gata să îl ardă. Noroc că nu mai era 
polei pe alei. Anu-ncepe bine, cu bubuială cum se cuvine. Poţi dansa 
ca-n tinereţe cu atâtea pocnituri măreţe. Cei doi invitaţi, se pare 
cumnaţi, vorbesc de reformă, sunt înduioşaţi. Ruda de la Valea 
Cucului termină povestea cu păduri şi-argaţi. Naşa cere-o murătură, 
tare-ar merge la friptură. Dar cum nu-i deprinsă, murătura o arde ca o 
boambă-aprinsă. Vecinii de la trei sunt, toţi, singurei. S-ar putea 
încinge-o horă, vreo jumătate de oră. Ar fi chiar uman în noaptea de 
peste an. În pauza dintre bombe, câinii din boscheţi latră strâns la 
lună, sunt petrecăreţi. Înspre dimineaţă, când e ceasu-n ceaţă, gazda 
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are halucinaţii, vrea să-i dea afară pe toţi invitaţii. Numai doi n-o 
bagă-n seamă, cei mai mărunţei, cumnaţii. Constrânşi de reformă, au 
trecut la dizertaţii. Fără mântuială, fac o analiză socială despre vicii. 
Bombe, rachete, artificii.  

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

2 ianuarie 1999 
 

8 
 

În varii case de vei vrea, colecţii de tot soiul poţi vedea. 
Convins de marea lor utilitate, unul adună insigne de tinichea, uitate. 
Mai mofturos dar precaut, altul a pus într-o cutie şuruburi               
de-mprumut. Are, îţi spune, aproximativ o mie, oricând îi pot servi-n 
gospodărie. Un altul, îndrăzneţ, a înşirat sticle cu-aspect de unicat. 
Aşa încât bietul colecţionar de etichete ocupă-acum în top doar locul 
şchiop... În fine, sunt destule ocupaţii ce-ar merita asemenea 
consideraţii. Să amintim în grabă, absolut întâmplător, cazul a două 
doamne de la Podul Izvor. Una a cumpărat cu banii-n rate nouăzeci 
de pălării demodate. Cealaltă-ascunde pe sub sacii cu cartofi bogatul 
inventar de tocuri de pantofi. Am spus că nu mai fac nici o 
consideraţie dar sunt dator măcar c-o explicaţie: doamna îşi 
aminteşte în secret, câteodată, de promenada elegantă de-altădată. 

M-am tot gândit dacă să vă invit la un colecţionar bizar şi cam 
avar. Un om de altfel înţelept, însă de la un timp bolnav de piept. 
Doctorii spun cu răutate că praful e de vină pentru toate. Noi doar îi 
reproşăm o anumită lipsă: ordinea colecţiei sale e-n eclipsă. Amicul 
are-n casă, ca să fie, câteva tone de hârtie. Tabele, tabelaşe, 
cataloage, chitanţe vechi şi plicuri cu răvaşe, ziare şi reviste, 
calendare, reţete din spitale, cutii şi ambalaje, hârtii de-mpachetat 
cadouri, mii de borderouri, caiete şi registre, cărţi de colorat, dosare, 
vederi alb-negru, cărţi poştale, decizii luate de la tribunale, bilete de 
tramvai şi căi ferate, abonamente expirate. Colecţia-i cantitativ 
impunătoare, cu toată lipsa de rigoare. Dar nu aceasta e în fond 
problema. În altceva rezidă interesul, aici se află-ntr-adevăr succesul: 
spre-a nu fi acuzat niciunde şi nicicând de trândăvie, colecţionarul 
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nostru mută zilnic o tonă de hârtie. Cu multă grijă o transportă, cu 
mâna goală, nu importă, dintr-o odaie tocmai în cealaltă, facând din 
când în când pe hol, o haltă. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

9 ianuarie 1999 
 

9 
 

„Ce se cântă-n astă seară, nu pot dragă ca să-ţi spun!”, zice 
doamna şi se uită după sticla cu parfum. E un obicei al dânsei, de 
vreo douăzeci de ani: nu lipseşte de la concert, are chiar abonament. 
Pare-a fi un ritual, respectat săptămânal. „Aici se-adună, dragă, 
lumea bună. Şi-apoi spre locul meu din lojă priveşte cu intermitenţă 
distinsa asistenţă”, mai zice doamna machiindu-se strident, cu-o trusă 
scumpă, procurată-n Occident. 

Pregătirea pentru fiece concert durează cu totul o întreagă  
după-amiază. Se schimbă toalete, se probează, se schimbă chiar şi 
machiajul, când e cazul. Se fac trei-patru paşi de-a lungul şi de-a 
latul, e bine, nu e bine, se consultă două-trei vecine. Una întreabă de 
solist, de dirijor, dar e o diversiune s-abaţi atenţia de la chestiune.            
N-a învăţat, sărmana, cât de disperată poţi fi când nu e asortată 
culoarea de la şal la gheată. Mai sunt apoi mănuşile de gală, spre ele 
va privi întreaga sală. La drept vorbind, artiştii nici nu prea contează, 
lumea pe tine te priveşte şi analizează. În fine, ca o ultimă soluţie, se-
alege pălăria în semn de precauţie. Să fie cât mai mare, doar aşa vei 
fi impunătoare. Dintr-o colecţie de bon ton, doamna extrage o floare 
adecvată la sezon. Aici părerile diferă şi fiindcă-i o adevărată artă, se 
iscă din senin o ceartă. În fond, ce floare înfloreşte iarna? Cum pare 
deocamdată imposibil să se ştie, vecina de la patru consultă-o 
enciclopedie. Dar cum opţiunea e deja făcută, doamna refuză 
argumentul, nici măcar nu-l mai ascultă.  

Ajunsă la concert, când se aşează surâzător, privind de sus, în 
lojă, are un singur gând, urmat tenace: vrea ca omenirea să-i admire 
talentul de-a alege nuanţa de la ojă. Dar, vai, câtă nefericire: 
invidioasă, rea din fire, lumea tace.  
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Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

16 ianuarie 1999 
 

10 
 

După obiceiul vechi şi uitat, astăzi s-ar merge la iarbă verde. 
Acolo ar putea fi şi o petrecere populară, de Armindeni. Cum capul 
familiei şi-a amintit brusc de tradiţia bunicilor, a comunicat din ajun 
hotărârea: de 1 Mai chioşcul va fi închis, ce dacă, nu pierdem mare 
lucru, ne permitem şi noi de două-trei ori pe an. Închis şi gata, toată 
lumea la iarbă verde, şi pe ploaie, nu contează. Iarba e chiar mai 
verde pe ploaie. „Am vorbit şi cu finu’, zice capul familiei, vrea să 
vină şi el.” Probabil singur, nevastă-sa e cam mofturoasă, nu suportă 
mitocanii. Face indigestie la iarbă verde. Un punct de vedere. E 
drept, şi tanti Reta – aşa i se spune în casă soacrei – a cam strâmbat 
din nas, că o dor picioarele, că vârsta dumneaei, mă rog, alt punct de 
vedere... Doamna casei, coproprietară a chioşcului, nu s-a arătat prea 
entuziasmată. La iarbă verde nu te poţi relaxa, dragă, iarba nu mai e 
ce-a fost. În plus, ce ocazie mai bună se poate găsi pentru a vedea la 
televizor toate serialele, decât o zi ca asta, când prăvălia e închisă. Că 
de muncă, vorba ceea, nu duce lipsă... Alea mici au ţopăit de bucurie 
dar dacă nu merge şi mamaie... Anul trecut au fost cu mamaie, ea ştie 
să le facă toate poftele... A, ar mai fi vecinii de la patru, dar ăştia s-au 
ajuns, de 1 Mai pleacă pe litoral. „Aşa că, gata, dacă nu vine nici 
finu’, că precis nu vine, n-o să-l lase aia, mă duc şi singur, îşi spune 
în gând capul familiei. Îmi trag două-trei beri, cobor în faţa blocului, 
acolo îl găsesc desigur pe domn’ instalator, încingem o tablă, e iarbă 
verde? E. Între scara unu şi doi e destulă, sunt şi doi copaci. Ce ştiu 
mofturoşii din casă! Şi uite-aşa, c-o tablă, mai vine şi domn’ 
pompier, trece ziua la iarbă verde...” 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

1 mai 1999  
 

 



 100 

11 
 

De la o vreme, îmi spune amicul, fostul meu vecin de palier nu 
mai salută pe nimeni. Mic de statură, cum îl ştim, e din ce în ce mai 
burtos, mâinile parcă i s-au scurtat. Păşeşte tot mai agale dimineaţa şi 
cară după el o geantă uriaşă, un paralelipiped negru, şi el pântecos, 
cu cifru sofisticat. Pentru că mânuţele i s-au scurtat, haina gri metal, 
lucioasă e tot mai lungă. Din cămaşa albă cotidiană iese căpşorul 
care a început să chelească. Grijile mari ale noii răspunderi. Cravata 
roşu carmin e strunită bine pe piept cu un ac auriu. Să fie de aur, 
dragă?, mă întreabă vecina de la parter, continuă amicul. Fire 
sceptică, nu crede că e de aur. În schimb limuzina înaltă, pătrată, în 
care se urcă individul, e în mod sigur originală, nu e imitaţie. Aici e o 
problemă: urcatul, căţăratul adică, dar şoferul e cumsecade şi-l ajută 
cu multă îndemânare.  

Am dat de câteva ori nas în nas cu el, la lift, se vaită amicul.              
L-am salutat respectuos şi ce crezi? Nu mi-a răspuns, s-a făcut că nu 
mă vede. Am mers împreună în lift, a-ntors capul şi s-a uitat preţ de 
patru etaje în oglindă. Era încântat. Acum, adaugă amicul spre 
sfârşitul convorbirii noastre, să te minunezi, nu alta. Iată ce-a aflat 
blocul despre fostul meu vecin de palier. Chemat în mare grabă într-o 
seară, instalatorul de la scara alăturată s-a numărat printre 
privilegiaţii care i-au călcat pragul în ultimul timp. Şi ce credeţi c-a 
văzut? Peste tot, pe holul larg cu gresie italienească, oglinzi. 
Dreptunghiulare, ovale, rotunde. Omul, instalator cu experienţă, s-a 
mirat lung, în sinea lui. Apoi a trecut la treabă, cu lampa de benzină. 
Într-un târziu a apărut şi fostul meu vecin, cu mâini tot mai scurte şi 
capul mic. N-a dat bună seara. Cu gesturi largi, şi-a scos mai întâi 
haina în faţa unei oglinzi. A făcut un pas. Privindu-se satisfăcut, a 
tras uşor acul de cravată şi s-a uitat cum luceşte în oceanul oglinzii. 
A mai făcut un pas şi, reflectat în a treia oglindă, a slăbit nodul de la 
cravată. A bolborosit ceva, fără înţeles, şi a oftat uşor în a patra 
oglindă. Grijile mari. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

29 mai 1999 
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Omul nostru, intrat în vârsta a treia, scrie. Scrie mereu,               

după-amiaza, seara, dimineaţa. Spre ora prânzului face, de obicei, o 
pauză. Uneori îşi permite chiar un răgaz mai lung pentru a-şi 
contempla opera. Opera e alcătuită din mii de pagini. Are un dulap 
întreg, cu dosare ţepene. A scris peste treizeci de romane, toate cu 
titluri kilometrice. Mai mult de jumătate din ele sunt bătute la 
maşină, în trei exemplare. Acum, de vreo câţiva ani, n-a mai putut să 
le dea la bătut, costă mult. E drept că şi romanele din ultimul timp 
sunt mai scurte, hârtia s-a scumpit iar pe maculatoare n-a scris 
niciodată. Numai pe coli albe. 

De la o vreme s-a înseninat şi s-a consolat. N-a publicat nimic, 
n-a avut succes la nici o editură, nici măcar atunci, sub dictatură, 
când le asalta de două ori pe an. Toţi îi spuneau că asta e maculatură, 
că nu ştie limba română, că n-are lecturi... Ce lecturi? Omul nostru 
avea şi servici, scria în orele libere. I-a reclamat peste tot, şi la partid, 
şi la securitate, şi tot n-au vrut să-l tipărească. S-a pensionat medical, 
ca să aibă timp de scris - romane şi reclamaţii. Acum, gata, a spus un 
nu hotărât, nici să nu mai audă de edituri. Aşteaptă posteritatea. Ea, 
singură, îi va face dreptate. Desigur, s-ar putea ca posteritatea să nu 
ia în seamă romanul acela de demult, Mihăiţă pionierul, fruntaş la 
învăţătură şi la creşterea viermilor de mătase. Îşi aminteşte perfect, 
l-a scris prin 1964, era tânăr şi chipeş. I-a reclamat şi la UTM, 
degeaba. Dar posteritatea va vedea ea, va cumpăni şi-i va ridica 
statuia meritată. Ca să fie sigur, omul nostru a pus în dulapul cu 
dosare, ţepene cum vă spuneam, şi un dosărel cu un proiect desenat 
pe hârtie de calc. Cum ce proiect? Al monumentului pe care 
posteritatea i-l va înălţa în cartier. I l-a făcut un amic care a lucrat la 
sistematizare. Până atunci însă, omul nostru scrie... A, era să uit: 
poimâine se va duce la meşterul din colţ să-şi comande plăcuţa care 
va fi pusă pe casa memorială. Posteritatea ar putea să neglijeze acest 
detaliu... 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

5 iunie 1999 
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Căldură mare, soare turbat, au leşinat până şi câinii vagabonzi. 
E drept, dimineaţa devreme, când încep cozile la administraţia 
financiară, unde stă tot omul ca să dea, nu ca să ia, e bine, chiar 
foarte bine: răcoare, liste, discuţii, presupuneri, cu citate din vecinul 
de scară. Revista presei. Până-ncepe arşiţa, ai terminat, eşti gata, 
pleci acasă fericit, ai tăi te privesc ca pe-un erou, ai stat cinci ore-n 
capul oaselor, ai dat banul... Îţi aminteşti c-ai întâlnit zilele trecute 
vreo doi mofturoşi, parcă aşa le zice ăstora cu teorii desuete: că e 
greu la coadă şi la listă, că mai bine dai un ban în plus, acolo, o 
penalizare, decât... Decât ce? Ăştia n-au fost învăţaţi cu greul, cu 
scăunelul, când stăteam cu mama mare, la carne, trei nopţi şi două 
zile. Mofturi! 

Căldură mare, reparaţii la termoficare, gropi cât peştera-n 
pământ, teoria alternativelor: praf sau noroi. Altceva nu cunoaştem 
pentru că altceva nu există. Mai auzi câte-un sclifosit, zice că pe 
caniculă e bun un duş cald. Mof-turi! 

Căldură mare, mergi pe jos, că e mai comod. Faci o pauză de 
mers, intri-ntr-un magazin de lux, are şi aer condiţionat. Te răcoreşti 
dacă nu faci imprudenţa de-a te uita la preţuri. Eşti precaut, ai fost la 
coadă şi la listă, dar tot nu scapi. Ochiul zboară, mintea citeşte: 56 de 
mii de lei. Perechea de ciorapi. Mofturi! 

Mai bine un covrig, e mai sănătos. Are şi sare. Sare?                 
Asta-nseamnă fanta, cola, apă minerală. Ai băut acasă, de unde-atâta 
lăcomie?!...  Ţi-a revenit pofta de mers, vrei la parc, la grădina 
Cişmigiu, îngheţată şi barcă. Nu, mai bine dai colţul, e umbră şi pe 
trotuarul de vizavi şi-apoi peste-o oră plouă sigur, apă din belşug. O 
oră trece repede, nu te uiţi tu-n gura mofturosului care zice că o oră 
înseamnă o veşnicie. Asta e o figură de stil, din acelea pentru care era 
să rămâi corigent pe vremuri. Mofturi! Azi e fără figuri de stil, e mai 
direct, aşa, mai simplu. Întrebare şi răspuns. Ai sau n-ai. Teoria 
alternativelor. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

12 iunie 1999 
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Aşa sunt unii, dragii de ei, grăbiţi. O iau de dimineaţa înainte. 

Aşadar, ne gândim la vacanţă, greva s-a sfârşit cum a-nceput, anul 
şcolar va face acelaşi lucru îndată. Vacanţă, adică tabără, mare, calea 
ferată. Aşa sunt unii, dragii de ei, grăbiţi. Pleacă-n tabără în a doua zi 
de vacanţă. La tren, la calea ferată vreau să zic, minunat, bâţâială 
multă, capul pe geam, între două restricţii mecanicii merg tare, capul, 
după o oră, umflat. Distanţă până la Eforie Sud, 242 kilometri; în 
realitate dublu. Cine nu stă la geam, la umflat vreau să zic, aleargă pe 
culoar. La Agigea e gata adormit, nu vede ecluză. Cazare la 
pensiune, camere, mobilier, duş. Două etaje şi parter, balustradă 
verde. Sporturi de sezon: fotbal în cameră cu mingea plină de noroi, 
mersul în echilibru pe balustradă. Scandal patron, profesori, femeia 
de serviciu, dimineaţa, la prânz şi seara. Seara, târzior, pe la zece, 
discotecă, urlete, faruri colorate-n ochi, fumigene roşii, kaki, 
galbene, apă aruncată-n cap la ora 0, senzaţia serii. Dans din gât, 
numai din gât, obligatoriu belciug ureche, rucsac spate, bocanci de 
un kilogram bucata, piele porc. Disc-jockey creastă violet, gard fier 
mişcându-se, cauză decibeli. Fumigene, tuse, parfum, sprite, ora 
patru, antemeridian vreau să zic, se merge grup compact la pensiune. 
În liniştea nopţii, probă de virtuozitate, numai aleşii: mersul încălţat 
pe tavan, udat prealabil bocanci. La zece, tot ante vreau să zic, plajă, 
apă, îngheţată, foame, croissant ciocolată expirat noiembrie ’98. 
După masă, adică după supă prăjitură, coadă telefon cartelă, blocat 
aparat, program bătaie perne, pregătire discotecă. 

Aşa sunt unii, dragii de ei, grăbiţi. O iau de dimineaţă. 
Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

19 iunie 1999 
 

15 
 

La noi, la Taica Lazăr, în limba de azi „Second Hand”, sunt de 
toate, în cantităţi îndestulătoare. Adică: haine, pantaloni, costume, 
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rochii, fuste, cămăşi, cearşafuri, prosoape, curele, pălării, băşti, 
pantofi, feţe pernă, cizme, bocanci eleganţi damă, pardesie, geci 
piele, geci imitaţie, paltoane ger moderat, căciuli, fesuri, mănuşi 
piele, mănuşi lână, tricouri, maieuri albe, maieuri multicolore 
imitaţie bumbac, ciorăpei plastic, sacouri gigolo, treninguri, blugi 
întregi, blugi tăiaţi, blugi franjuri, mantale ploaie, fâşuri vânt scurte, 
glugi furtună, umbrele, trusouri, pături, cuverturi, covoraşe baie, 
covoraşe hol, deux-pièces damă bine, papuci, bluze model danteluţă, 
bluze mânecuţă trei sferturi, rochie mireasă. 

La noi, Taica Lazăr, scuzaţi, „Second Hand”, are două clase: 
clasa întâi, magazin la parterul blocului, 32,16 metri pătraţi. Aici 
obiectele enumerate stau pe umeraşe, pe sortimente. Clasa a doua, 
fostă bucătărie într-o casă în curs de demolare, 12,16 metri pătraţi. 
Aici obiectele enumerate stau grămadă în coşuri şi lăzi, cine-apucă 
primul. Cine-apucă nici nu se mai uită, direct la casă, plăteşte şi fuge. 
Clasa a treia nu există, în ciuda cererilor formulate-n gând. 

La clasa întâi e o problemă: uneori, pe la ore convenabile, se 
mai rătăceşte câte-o pereche simandicoasă. Bluza model danteluţă e 
sublimă dar, cu lupa, poţi vedea o pată de grăsime. Sacoul gigolo are 
căptuşeala descusută la umăr. Gluga furtună e prea albastră. Nasturii 
metalici ai blugilor sunt de două feluri. Mai grav e cu sortimentul 
deux-pièces: fusta a fost purtată mai mult decât haina, diferenţă 
nuanţă pentru ochiul experimentat. La bocanci – exclus, n-au şireturi. 
Costumul ou de raţă nu prezintă floare la butonieră. Papucii, văduvi 
de ciucuraş, căciula nu se poartă vara. Cel puţin la noi, la Taica 
Lazăr, în limba de azi „Second Hand”. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

26 iunie 1999 
 

16 
 

„Îi iau pe rând şi încă pe toţi”, îşi spune omul cu limuzină. De 
exemplu, un telefon la tine, mai vechea sa cunoştinţă. „Dragă, să vezi 
ce-am păţit: când am ajuns ieri la aeroport, m-a aşteptat un prieten, 
am încercat să pornesc maşina. Nu mai merge, probabil bateria. 
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Mâine am de alergat toată ziua. Poţi să mă duci, nu?” Luat repede, 
accepţi. Omul cu limuzină te ţine toată ziua, pe la fiecare instituţie 
unde are treabă îl aştepţi un ceas-două. După prânz, devine brusc 
precipitat. „Vai, dragă, ce nemernicie! Ăştia îmi cer astăzi banii, 
iartă-mă, sunt atât de nervos că nici nu pot să-ţi povestesc. Poţi să-mi 
împrumuţi până mâine un milion, doar ştii că-s om de cuvânt!” Faci 
un ocol, treci pe la mama soacră, îi dai milionul, erau bani strânşi 
pentru reparaţia acoperişului. Pe la mijlocul după-amiezii, ţi se face 
foame, după atâta alergătură. Vrei să cumperi un sandviş, dar omul 
cu limuzină îţi propune o gustare la un restaurant, ştie el unde. La 
gustare, e de la sine înţeles, două platouri pline, merge o bere, câteva 
sticle acolo, tu conduci, el bea cu poftă şi iar e de la sine înţeles, 
achiţi nota de plată, omul cu limuzină nu ştia că s-a scumpit atât.  

Spre seară, te roagă politicos să opreşti la supermagazinul din 
cartier, doar eşti cu maşina, n-a avut timp de aprovizionare. Aici 
omul cu limuzină e decent, scapi cu vreo două sute de mii, ultimele, 
erau banii de întreţinere, în fine, se poate amâna pe luna viitoare. Îl 
duci acasă, descarci proviziile, la plecare omul cu limuzină îţi spune: 
„Vai, ai fost un înger, dragul meu, cât îţi sunt de recunoscător! Uite 
cum facem: eu n-am acum decât cinci dolari, mâine scot din bancă, 
sună-mă pe mobil la zece, ne întâlnim şi-ţi dau datoria! A, apropo, ce 
parfum preferă soţia ta?”  

Tu, îngerul, suni a doua zi, de vreo douăzeci de ori, suni a treia 
zi, a patra, a şaptea. Aceeaşi voce nevinovată: „Abonatul apelat are 
telefonul închis sau nu se află în aria de acoperire. Vă rugăm, 
reveniţi!” M ă rog, se mai întâmplă, aşa că te duci acasă la abonat, ai 
reţinut adresa, eşti şofer vechi. După două-trei incursiuni, afli de la 
un vecin că omul cu limuzină, dragul de el, a plecat în străinătate cu 
trei zile în urmă. Cu întreaga recunoştinţă pe care ţi-o poartă. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

3 iulie 1999 
 

17 
 

„Tare-i plăcut să mai dormi”, îşi zice. Scoate uşor un picior de 
sub plapumă, deschide un ochi. Nu-şi aminteşte când a sunat ceasul, 
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nici când l-a redus la tăcere. „Să mai stau un sfert de oră, că n-o fi 
foc”, îşi zice. Peste o oră deschide celălalt ochi, lumina a pătruns 
binişor în cameră. „E totuşi prea frig să mă scol, iarna se doarme mai 
mult.” A aflat de undeva, de prin ziare, că în anotimpul rece 
organismul consumă mai multă energie. „Să mai stau un sfert de 
ceas, să mă mai încălzesc. Căldura înseamnă energie.” După încă o 
oră, reuşeşte să se răstoarne din pat. Burta atârnă greu şi un gust 
coclit îi inundă gura. „Să mai stau zece minute.” Şi se răstoarnă la 
loc, sub plapumă. În fine, vine şi ora gravă a deşteptării. E un fel de 
toropeală, puţină ameţeală, sună telefonul dar e greu de ajuns până la 
aparat. „Cine are nevoie de mine, mai sună o dată”, îşi spune. 

După cafea, puţină apă pe ochi, iarna e greu să te speli. Cafeaua 
e lungă şi bună dar nu alungă somnul. Cu un gest de lehamite se 
îmbracă, hainele atârnă greu, iarna. E-aproape ora prânzului, nu 
contează, ăia de la servici au grijile lor, nu vor băga de seamă.              
„Să-mi mai fac ghetele?”, îşi zice. „N-are rost, oricum se pune 
praful.” Pe stradă, cam cenuşiu, trage la somn. Da’ e bine, la ora asta 
metroul e gol, se poate sta jos, se poate citi ziarul. Nu vede nimeni, 
se poate căsca în voie, dacă ziarul e neinteresant, se poate aţipi. Puţin 
somn în plus nu strică niciodată. 

La servici se poate continua lectura presei. Acolo sunt şi alte 
ziare, toată lumea cumpără. Treabă ar fi, dar şi mâine e zi, n-au intrat 
în sac. E drept că la-ntoarcere, nu prea se poate citi ziarul, în metrou 
vreau să spun, e fatala oră de vârf. Dar călătoria e scurtă, se poate 
moţăi un pic. Iarna e nevoie de energie, trebuie recuperată iar după 
masă, e lucru ştiut, siesta devine obligatorie, doar spunea cinerva, un 
savant mi se pare, că siesta lungeşte viaţa. Nu mult, un somn de 
două-trei ore. Seara, ar fi ceva de strâns, de aranjat prin casă dar mai 
bine mâine. Şi mâine e zi şi, oricum, oboseala şi-a spus cuvântul. 
Ziarul, televizorul, factori de stress. Ar fi ceva de citit, dar nu e 
indicat la lumină electrică, strică ochii. Şi-apoi, a demonstrat 
altcineva, cine nu doarme măcar o oră înainte de miezul nopţii nu se 
odihneşte cumsecade. Nu recuperează energia pierdută. Iarna, mai 
ales. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

27 noiembrie 1999 
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18 

 
Are pe noptiera etajată tot felul de flacoane, cutii şi cutiuţe; 

hârtiuţe pe care scrie mărunt de tot, cu negru, cu albastru, cu verde, 
cu roşu. Le citeşte după-amiaza şi seara. Seara de două-trei ori. 
Seara, după ce le citeşte, se-nţelege, le grupează: flaconul şi hârtiuţa, 
cutiuţa şi hârtiuţa. Unele sunt vechi, au termenul expirat. „N-are 
nimic, îşi spune, termenele astea sunt relative, nu poţi s-arunci 
flaconaşul cu pastile, aşa, de dragul unei cifre, acolo... Nici cutiuţa, 
nu se face, or mai servi ele.” Consultă cartea roşie, Medicina în 
familie. „Aaa, carevasăzică, dacă te dor oasele e semn de gripă. Păi 
să ştii că am, chiar dacă nu sunt înfundat... Ce-ar fi să iau?...” Şi ia, 
acolo, o pastilă-două.  

Dimineaţa, în oglindă, are impresia că e cam palid. „Să ştii că 
ăştia au dreptate, paloarea e de la bilă. Dischinezie”. Şi mai ia un 
hap. Dacă nu e de la bilă, preventiv şi tot e bine. Medicamentele sunt 
bune şi pentru a preveni, nu doar pentru a vindeca. E un adevăr 
universal. Dar ce să fie cu durerea asta de cap? Oare i s-a părut? Nu e 
mare, dar dacă se agravează... Încă un hap. Şi, pentru că s-au adăugat 
atâtea, trece pe la doctor. Stă sârguincios la coadă. Intră. Medicul îl 
ascultă cu amabilitate, îl consultă răbdător, şi tot răbdător îi spune că 
e sănătos tun şi că ar fi bine să renunţe la obişnuinţa aceea cu 
flacoanele şi cutiuţele. „Aiurea, îşi zice, ăsta nu ştie ce vorbeşte, cum 
să fiu sănătos tun? Ce, cred eu în doctori?”  

Acasă, mai ia o pastilă. Să fie, acolo, bolile vin pe neaşteptate,  
e lucru ştiut din bătrâni. Seara, din nou inventarul. Prin urmare,           
după simptomele descrise, ar fi vreo cinci. Boli, cinci adică. E 
limpede, trebuie tratament serios, a fost minţit. Îngrozit, se-mbracă 
repede, se scormoneşte în buzunare, repede la farmacia cu program 
permanent. Aleargă, nu e timp de pierdut, e bolnav. Farmacistul          
îi cere reţetă. „Reţetă? N-am. Sunt bolnav...” „Ştiţi, nu se poate          
fără prescripţie medicală, repetă conştiincios farmacistul. E un 
medicament periculos...” Formidabil, formidabil, iese bătându-se cu 
pumnii în piept. „Doar e clar că sunt bolnav, se vede pe chipul meu.” 
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Şi obosit de-atâtea lecturi medicale, adoarme cu gândul la multele 
boli. Cinci, prin urmare. Cinci. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

4 decembrie 1999 
 

19 
 

Doamna de la cinci primeşte foarte multe vizite. Se bucură, casa 
ei e mereu plină. Cucoanele urcă sau coboară, după cum s-a 
întâmplat să fie ursita etajului. Când merge liftul e bine, când nu, 
puţin efort dar merită. Aici, la doamna de la cinci, telenovela e mai 
frumoasă. Una lăcrimează, îşi aduce aminte de tinereţe. Alta tresare 
şi suspină. Cealaltă comentează: „E ca-n viaţă, vezi dragă?” Arta 
cinematografică, difuzată în reluare, emoţionează profund şi la a 
doua vizionare. Urmează un set de priviri, tabietul trebuie respectat. 
După set, doamna de la cinci îşi face datoria: serveşte cafelele. Cât se 
beau cafelele, se epuizează problemele politice ale zilei. „Politica e 
pentru bărbaţi, conchide una dintre vizitatoare. Prin urmare să trecem 
la treabă.” Se trece la treabă: în ceştile de cafea scrie viitorul. 
Doamna de la cinci se pricepe, e lucru recunoscut. Cucoanele află ce 
le-aşteaptă în viitorul apropiat şi în viitorul îndepărtat. Comentariile 
sunt lăsate pentru după-amiază, atunci ceştile devin mai clare, 
experienţa zilei. Doamna de la cinci şi vizitatoarele ies în balcon, 
îmbrăcate adecvat. Spectacolul străzii e fascinant, chiar dacă strada e 
goală. Păi de ce e goală? De ce n-a plecat vecinul de la trei care 
lucrează de la ora asta încolo? De ce sunt închise geamurile casei de 
peste drum? Ce să fie cu maşina asta cu număr de Dâmboviţa? La 
cine-o fi venit? Să fie la vecinul de la nouă, are el rude la ţară? 
Lanţul de presupuneri durează un ceas, până la ora prânzului, când 
vizitatoarele se retrag pentru dejun. Altădată se putea, acum sunt 
vremuri grele, fiecare mănâncă la el acasă. „Pa, dragă, pa! Ne vedem 
la siestă!”  

La siestă, telenovela de după-amiază, „ca-n viaţă.” Cafeaua, 
ghicitul, apoi evenimentul zilei. Sunt  scoase din dulăpior cărţile de 
joc. Câte-o pasenţă scurtă, cu comentarii, previziuni şi contraziceri. 
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Opiniile sunt uneori divergente. Încep presupunerile şi asociaţiile de 
idei. „Să vezi ce-am auzit despre cutare, şi despre cutare, şi despre 
cutare.” E momentul analizei, tot blocul e trecut în revistă. Nu scapă 
nici nou-născutul de la doi. „Ai observat, dragă, ce gură strâmbă 
are?!” Un zgomot pe scară: doamna şi vizitatoarele fug la vizor. O 
figură nouă, cine să fie? Iar presupuneri până vine telenovela de 
seară, vin telejurnalele. Seara se poate renunţa la masă, mai ales că 
urmează pasenţa lungă. Cu ipoteze dezvoltate la care cucoanele se 
pot gândi până dimineaţă, la cafeaua de după telenovelă. „Pa, dragă, 
pa! Ne vedem mâine. Abia aştept reluarea. E ca-n viaţă!” 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

11 decembrie 1999 
 

20 
 
Un vecin de cartier mi-a povestit că are un coleg de serviciu 

cam ciudat. Omul, între două vârste, e în fiecare dimineaţă palid la 
faţă. Se teme. Spaima cea mai mare e să nu fie furat. Nu, n-are mari 
averi dar în ziua de azi, crede individul, e riscant să laşi pe birou o 
linie, un pix, coli de hârtie. Nici vorbă de ceaşca de cafea. Sunt 
tentaţii sigure. Aşa că, după-amiaza, când pleacă, le ascunde cu grijă 
în sertare sau nu, nu e bine, sertarul poate fi forţat, cheia nu mai e de 
mult o pază bună. Le piteşte într-un dulap unde se îngrămădesc în 
tăcere multe alte mărunţişuri. Mărunţişuri am zis? Mă rog, sper să nu 
m-audă colegul vecinului, poate nu s-a sculat de dimineaţă... 

Dimineaţa, cum spuneam, omul e palid. Caută în dulap şi trece 
cam o jumătate de oră până când le găseşte, pixul, linia, colile fiind 
puse în spate de tot, după toate celelalte obstacole aşezate în calea 
hoţilor. E gata să dea vina pe colegii de birou. Şi mai palid, trece la 
treabă. Trebuie să prezinte şefului un tabel. Dar cum să tragă linia, 
cât de subţire sau cât de groasă? Dacă se supără şefu’? Dacă?... Dacă 
e groasă, de ce e groasă, dacă e subţire, de ce e subţire. Mai trec 
câteva ceasuri până la momentul important al luării deciziei. 
Auzindu-l bolborosind despre grosimea liniei, un alt coleg, cu 
experienţă, îi zice: „Dumneata semeni c-un personaj al lui Gogol, 
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care se gândea că ministrul şi-ar putea băga la închisoare subalternul 
pentru că marginile textului unui raport nu sunt egale...” Omul nostru 
se face şi mai palid. Gogol, ministru!?... Trece ora prânzului, vine 
altă teamă: „Dacă sună telefonul, e un şoc, greşesc linia...” Se 
deschide usa, pe coridor se râsfrânge o umbră. „Spioni, spioni, 
suntem spionaţi!” Ceilalţi dau să râdă. E clar, i s-a-ntins o cursă, 
şeful trimite spioni să asculte, să vadă, toţi ştiu şi nimeni nu-i spune. 
Grav, foarte grav, e o victimă... Linia, tabelul, pixul, colile. S-a făcut 
seară, omul e tot mai palid. Unde să le pună? Cum să le pună? 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

18 decembrie 1999 
 

21 
 
Mofturi fără deci ; mofturi cu aşadar. Aşadar o minte de grec 

iscoditor – sau de grecoaică? – a inventat „Ziua sub papuc”. 
Nevinovatul obiect de încălţăminte a urcat pe jilţul festiv al 
metaforei. Pentru o singură zi, de ianuarie. Grecii au inventat multe. 
Un cetăţean cu chelie, iscoditor şi cam nostalgic, a plăsmuit în 
versuri de comedie un stat atenian condus de femei. Se întâmpla prin 
anul 392 î. Hr., când Aristofan scria râzând Adunarea femeilor, 
viziune utopică a unui fel de comunism avant la lettre. Voluntara 
Praxagora rânduia şi orânduia bărbaţii ridiculizându-i. Papucul era o 
sanda, trecem peste amănunte. 

Aşadar astăzi, graţie minţii de grec iscoditor, bărbaţii sunt reduşi 
la tăcere. Ascultă, nu crâcnesc, scrâşnesc. În pauzele zilei de 
sărbătoare surâd cu subînţeles, cu capul plecat, gândindu-se la 
mofturi. Nestrămutaţi aşadar în convingerea că fiinţa cea mai 
mofturoasă din lume este femeia şi că vor avea timp tot anul să-i 
scoată pe nas ziua de sub papuc. 

Aşadar, în ziua grecului iscoditor, de data aceasta fără nici o 
trimitere la Aristofan, vin şi eu şi exprim o părere; nu de alta - ca să 
mă combateţi. Şi anume că mofturile femeii nu le întrec pe cele ale 
bărbatului, puţin dispus să mişte un pai în casă. Vine de la serviciu, e 
servit, se strâmbă, ciorba e prea caldă sau prea rece, tocana – 
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nesărată. Pufneşte. După masă, vrea linişte, să nu se audă vasele 
agitate în chiuvetă. Citeşte ziarul din scoarţă în scoarţă. Trage un pui 
de somn în fotoliu. Se trezeşte, ia din nou ziarul, închide furios 
televizorul, lansează pretextul, iese la o bere cu amicii. În toiul 
nopţii, se întoarce, e profund nemulţumit că nu i-au fost călcate 
impecabil costumul, cămaşa, cravata pentru a doua zi. Nu i-au fost 
lustruiţi pantofii. Bodogăneşte, nu-şi găseşte pijamaua pentru că 
afurisita de consoartă nu i-a pus-o pe pernă, aliniată cu peretele. 

A răsărit soarele, aşadar cere cafeaua. Nu e amară, iar se 
strâmbă, el nu bea suc, exces de zahăr – diabet potenţial. La ore 
matinale e mofluz, urăşte conversaţia. Pleacă trântind uşa, a întârziat. 
Ce urmează aşadar? Papucul? 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

8 ianuarie 2000 
 

22  
 
La o cafea, un amic mi-a povestit recent un caz. Era indignat, 

am încercat să-l calmez sfătuindu-l să nu se impacienteze. Îmi vorbea 
despre o persoană, cunoştinţă veche, poate prieten de ocazie, să-i 
zicem A liniuţă mic. Respectivul, nu chiar tinerel, are opinii 
iconoclaste. Te opreşte pe stradă şi-ţi atrage atenţia: „Ia mai 
terminaţi, dragă, cu Beethoven ăla, e un învechit!” Încerci să-i aduci 
câteva argumente pentru a-l contrazice. Pronunţi, de exemplu, 
numele Wagner. „Alt învechit, aia nu e muzică!” Treci la secolul 
XX, ţâşneşte din gura ta la întâmplare cuvântul Prokofiev: „Răsuflat, 
replică A-mic. Pe deasupra şi stalinist!” Eşti nerăbdător, schimbi 
subiectul, cine ştie, omul are idei muzicale speciale. Ajungi repede la 
literatură, unde se pricepe toată lumea. Aduci vorba de Homer. 
„Bâlbâit, greoi, învechit!”, exclamă domnul. Părăseşti Antichitatea, 
sari la lordul Byron, aşa, fără nici o intenţie. „Desuet, nu se poate 
citi!, râde A liniuţă mic. Ce versuri şchioape!” Eşti gata să te aprinzi. 
„Când ai citit Manfred ?”, îl chestionezi. „Manfred ?, auzi. Aşa ceva 
nu se poate citi...” Te alimentezi cu încă un minut de răbdare. Poate 
că omul are viziuni, o fi avangardist, experimentalist... Îi propui alte 
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nume, presupunând că te apropii de preferinţele lui: Jarry, 
Apollinaire, Urmuz, Tristan Tzara. Răspunsul vine bubuitor: 
„Terminaţi odată cu răsuflaţii ăştia!” Mai scotoceşti în memorie, vrei 
să porţi o discuţie fără întrebări şi răspunsuri, dacă e posibil cu 
argumente. Te uiţi în jur. A liniuţă micul a dispărut după colţ. La o 
cafea. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

22 ianuarie 2000   
 

23 
 

La rubrica mofturoasă din dimineaţa zilei de 1 aprilie nu-mi 
propun să vă păcălesc. Dimpotrivă, voi fi foarte serios, convins, eu, 
că toţi păcălitorii î şi găsesc naşul... Până şi păcălitorul „milos” a fost 
o dată păcălit. O dată dar bine! 

Acum, fiindcă am rostit introducerea şi m-am abţinut să vă spun 
că de azi, 1 aprilie, se ieftinesc toate, de la becul electric la pâine, de 
la medicamente la biletul de bingo, vă relatez ce mi-a povestit aseară 
amicul. Are el o verişoară palidă ca o lămâioară. Zice ea c-ar fi 
bolnăvioară. Amicul, om cu experienţă, o crede şi consultă un medic. 
Grijuliu amicul, ţine la verişoara lui şi nu-l ia în seamă pe doctor, 
care-i spune, tot din două-n două zile, că fata e sănătoasă. Amicul e 
genul omului milos şi se-nduioşează de copila neajutorată, palidă, 
timidă. Aleargă pentru ea în stânga şi-n dreapta, îi rezolvă 
problemele existenţei cotidiene. A vrut el, vai, cât a vrut s-o 
scutească şi de chinul acela al examenelor, dar nu s-a putut. 
Profesorii l-au îndemnat s-o trimită mai des la cursuri, s-o trezească 
de dimineaţă. Iar a fost imposibil, copila, care locuieşte cu chirie la 
două cartiere şi-un parc distanţă de amicul, adoarme instantaneu 
după ce ridică receptorul. 

Aseară, înainte de 1 aprilie, amicul era tare mâhnit. Ce credeţi 
că i s-a întâmplat? Verişoara ca lămâioara l-a rugat săptămâna trecută 
să meargă în comuna ei natală, la capătul celălalt al ţării şi să-i aducă 
două geamantane cu hăinuţe pentru sezonul cald. De la părinţi, 
oameni cu stare. Două zile pe drum. I-a dat şi un comision, urma să 
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mai primească unul de la respectivii părinţi, unchi şi mătuşă, 
păcălindu-i c-a venit cu avionul până în oraşul reşedinţă de judeţ, că 
şi-a luat trei zile de concediu fără plată ş.a.m.d. Pentru că amicul are 
acasă o pisicuţă ciocolatie, care detestă singurătatea, verişoara s-a 
oferit să stea ea două zile, în apartamentul amicului, cu pisicuţa. Zis 
şi făcut. Amicul s-a bucurat de comisionul atrăgător. Când s-a întors, 
doar cu un singur geamantan cu hăinuţe cam vechi, nici verişoara 
bolnăvioara, nici pisicuţa. Şi pe deasupra, nici televizor, nici frigider, 
nici pat, nici masă, nici scaune, culmea, nici ceasul deşteptător marcă 
elveţiană. 

Aşa mi-a povestit amicul. 
Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

1 aprilie 2000 
 

 
24 

 
Viaţa la bloc are deliciile ei, mai ales când blocul e înalt şi are 

cel puţin şapte scări. Înmulţiţi numărul de scări cu cele zece etaje, 
apoi înmulţiţi cu patru şi veţi vedea că mofturile sunt dulci copilării 
pe lângă posibilitatea de petrecere delicioasă a timpului. Nu a 
timpului liber, acela nu era la modă pe vremea respectivă, ci a 
timpului în general. Înainte de a-mi aminti şi eu câte ceva, ce să fac, 
îmi vine în minte concluzia unui mare scriitor român. Zicea dânsul că 
trăind la oraş, omul e mult mai singur decât la ţară. Acolo toţi se 
cunosc cu toţi; la oraş, mai cu seamă la bloc, habar n-ai de vecinul de 
apartament, de palier. De vecinul de scară, ce să mai vorbim... Nu 
vorbim, nu negăm, pesemne că un adevăr există în concluzia cu 
pricina. N-ai habar de vecin, dar şi când ai, atunci să vezi, adică să 
auzi! Delicii. Paradis, nu altceva! 

De pildă, vecinul fostului meu vecin din blocul situat pe strada 
cu nume ierbos, de altfel cu fidelă trimitere mioritică, avusese puţin 
ghinion. Stimabilii locuiau la primul etaj şi se împrieteniseră cu 
familia de la etajul al treilea, deasupra lui. Între cele două 
respectabile familii locuia, prin urmare, fostul meu vecin, un tânăr cu 
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ochelari. Pentru a învinge ghinionul destinului locativ, ce credeţi că 
inventaseră membrii respectivelor familii, oameni trăind în cultul 
conversaţiei? Săturându-se să-şi tot facă vizite, deschideau larg 
ferestrele şi vorbeau. De la etajul unu la trei. Vorbeau zi şi noapte, 
iarna şi vara. Îşi povesteau vieţile peste geamul fostului meu vecin. 

Ăsta era doar unul dintre delicii. Celălalt abandona sfera 
naraţiunii prozaice pentru a se înscrie într-un orizont estetic. Tipul de 
la trei avea noutăţi muzicale cu specific. Drept pentru care, scotea 
două boxe mari pe fereastră, oferind cu generozitate familiei prietene 
nevinovatele şlagăre. În serile lungi de vară se năştea polifonia: de la 
piciorul blocului urcau ţipetele ascuţite ale vecinilor de vârstă 
şcolară. Imediat după amurg, pe calea ferată uzinală, aflată la treizeci 
de metri de bloc, trecea un tren de marfă. Locomotiva de manevră, 
ruginită, trosnea din toate încheieturile dar nu putea concura frecarea 
fierului pe fier, adică roţile vagoanelor. Apropiindu-se de barieră şi 
sensibil la fenomen, mecanicul saluta cu un şuierat interminabil 
intrarea în paradisul polifonic. Era deliciul regulamentar. 

Opresc aici relatarea, ce să fac, şi dau glas unei mărturisiri 
tainice: nu mai ştiu nimic de fostul meu vecin, tânăr la vremea 
respectivă. Cu ochelari. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

17 iunie 2000 
 

25 
 

Ostenit, cu capul inundat de un plictis inexplicabil, boierul se 
ridica anevoios dintre pernele late. Mai închidea un ochi, deranjat de 
raza soarelui răsfrântă impertinent în oglinda uriaşă. Încerca să se 
rostogolească din pat dar teama de efortul, întotdeauna riscant, îl 
făcea să amâne. Clipa importantă trebuie îndelung pregătită. 
Deschizând ochiul doar pe jumătate, bătea din palme cu gândul, 
iarăşi, la plictisul inexplicabil. Soseau în grabă două slugi care, în 
cumsecădenia lor, îl scoteau dintre perne şi, traducând două vorbe 
bolborosite anevoie, îl aşezau pe divan. Nu era foarte uşor, boierul 
trebuia să stea turceşte şi, amorţit de grijile din ajun, ofta din greu: 
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slugile sunt întotdeauna tentate să-i îndoaie brusc membrele, ceea ce 
provoacă unele neplăceri. După ce le mustra cu două sunete înalte, 
după ce pomenea ceva de bătaia cu nuiele ude, care temperează 
graba şi neatenţia de când e lumea şi pământul, boierul ofta iarăşi. Se 
subînţelegea de aici neplăcerea consecutivă plictisului abandonat 
între pernele de puf: un gust amar, simetric cu acela de ieri şi de 
alaltăieri, îi umplea cerul gurii. La ultima bătaie a pendulei, din ce în 
ce mai răguşită, se iveau alte două slugi, timide, care anunţau că a 
bătut de zece ceasuri. Mergând în vârful picioarelor, ele aduceau pe o 
tavă dulceţuri variate: de nufăr, nuci, trandafiri, cireşe amare. Pentru 
ultimul sortiment primeau observaţia meritată. Turnau apă rece de 
câte ori observau o pauză în exerciţiul degustării. Auzeau cele 
cuvenite când doi-trei stropi ajungeau pe inelarul boierului. Apa rece 
provoacă întotdeauna un şoc. De aceea, încă mai ostenit decât fusese 
cu un ceas mai devreme, boierul refuza cortegiul de slugi dotate cu 
săpun, parfumuri, prosoape şi celelalte. Bătea din palme, furios din 
cauza mişcării lente şi a privirii abulice – era o impresie – a 
servitorului care îi punea pe un scăunel rotund, îmbrăcat în catifea, 
cafeaua cu caimac şi ciubucele aprinse. Scoţând de data aceasta două 
sunete grave, boierul depăşea faza intenţiilor: caimacul devenise în 
ultimele zile tot mai subţire, zahărul era ca şi inexistent, iar lichidul 
dătător de poftă de viaţă, leşios. Semn că la bucătărie se strecurase, 
lacomă, dorinţa de emancipare. Dacă nu cumva se punea la cale un 
groaznic complot. Aşa că, depăşind, cum spuneam, faza intenţiilor, 
boierul tuna ceva, desigur insistând asupra udării temeinice a 
nuielelor. Complotul trebuia pedepsit grabnic şi pilduitor. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi!  

16 iulie 2000 
 

26 
 
Amicul auzise aşa, într-o doară, nici nu mai ştie bine unde: omul 

era foarte potrivit, se dovedea pasionat şi, mai mult, începuse să se 
bucure de succes. Se auzise în târg, comentariile se adunau ca 
valurile, popularitatea îi creştea pe zi ce trece. Fusese la început un 
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moment de mândrie. „Vedeţi, am spus eu, omul potrivit la locul 
potrivit, am ştiut pe cine aduc, am mizat corect, nu m-aţi putut 
deturna cu suspiciunile voastre.” Omul se dovedea din ce în ce mai 
pasionat, era inventiv şi devotat. Suspicioşii ini ţiali, intraţi în alertă 
maximă, şuşoteau pe la colţuri. Nu îndrăzneau să se arate, dădeau din 
capetele mari, garnisite cu un surâs vineţiu, imediat ce li se 
reamintea: „Vedeţi, am spus eu, omul potrivit...” După ce şuşoteau, 
puneau mâinile în sân şi ochii resemnaţi prindeau grai: „Ce-i de 
făcut? Cum să te lupţi cu valul de popularitate?” Şi se vedeau de 
îndată înecaţi, vedeau cum valul le acoperă ochii şi gura, şi tot pe la 
colţuri îi cuprindeau fiori reci. 

Amicul îşi aminti că, auzind asemenea istorie, ciulise şi mai tare 
urechile. Orice istorie trebuie să aibă un sfârşit. Avu răbdare şi-l află. 
Popularitatea insului fiind în creştere, ca şi pasiunea lui, se ivi, nu 
fără multe eforturi, răspunsul la întrebarea cu mâinile în sân „ce-i de 
făcut?”. Eforturile se rezumară de fapt la o molatică aşteptare. Cel 
care îl unsese pe omul potrivit la locul potrivit începu să dea semne 
de suferinţă. Ingratitudinea face parte din istorie, a făcut întotdeauna. 
Carevasăzică, „vedeţi, am spus eu...” „Păi, dacă am spus şi am fost în 
stare să-l pun la locul potrivit, meritul e al meu, nu în întregime, e 
chiar dublu!... Şi atunci spre cine se cuvine să se îndrepte val după 
val – de popularitate bineînţeles? Păi mai ales spre mine, ingraţi 
purtători de valuri!” 

La aceste cuvinte, urechile amicului se făcuseră şi mai mari. Şi 
auziră: „Păi, dacă meritul e al meu, după cum aţi văzut, ia să-l mut cu 
pasiune cu tot, să dau şi eu dovadă de inventivitate, carevasă...” 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 

16 septembrie 2000 
 

27 
 

Stai pe plajă, pe cearşaf, cu nasu-n nisip. Nu dai banu’, un pol – 
20 000 vreau să zic – pe şezlongul de plastic cu saltea. Nu dai, polu-i 
pol, a fost tot timpul, azi înseamnă o bere şi-o îngheţată. Nu dai. Îţi 
intră nisipu-n nas şi-n urechi, nu dai, în apă nu te mai bagi, e caldă ca 
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ciorba, cu peşti morţi, la Mamaia şi Tataia. Îţi intră nisipu-n urechi, 
îţi intră nisipu-n ochi, soarele arde duşmănos, la douăzeci de 
centimetri de cearşaf e o coajă de pepene cu cinci mucuri de ţigară. 
Nu le dai la o parte, pentru că în general nu dai. În concediu, prinzi 
din zbor remarca, te-ai lenevit de tot. Stai pe plajă şi asculţi muzica. 
Două feluri de muzică ajung la coaja ta de pepene: muzica apelor, 
foarte puţin, pentru că e acoperită de cealaltă muzică, e drept, lipsită 
de monotonie. Ai vrut concediu pe plajă, îl ai – şi aşa, într-o doară, te 
uiţi la ceas: cel mult şaizeci de secunde de pauză, după care câte-o 
frază muzicală: „Bere, apă minerală, cola rece-avem!”, „Ia nămolul, 
piatra de baie!”, „Felia de pepene la gheaţă, grecesc avem!”, 
„Gogoaşa caldă la băiatu’!”, „Alune, seminţe la pungă, ieftin avem!”, 
„Ia pizza, fierbinte, cel mai bun preţ de pe litoral avem!”, „Marlboro, 
Kentu’, LM!”, „Îngheţata, aromata, cacao, vanilie, fructe, Amicii de 
lux, cine mai doreşte!”, „Porsete, curele, ieftin din piele avem!”, 
„Ziare, reviste, integrame!”, „Salteaua, preţ de anu’ trecut la băiatu’ 
găseşti!”, „Colacul, broscuţa, girafa plutitoare pentru copilaşi 
avem!”, „Cinci cărţi, zece mii, ofertă unică!”, „Porumb fiert are fata, 
cel mai moale, ia cu sare!”, „Cu maimuţica Picky, fotografia, 
amintirea după-amiază sau mâine dimineaţă, după dorinţă, vă rog!”, 
„Supershow litoral, Teatrul de Vară, locuri în faţă numai la băiatu’, 
ultimele bileteee!”  

Cel mult şaizeci de secunde de pauză, concert non-stop avem. 
Asculţi muzica, stai pe plajă, cu nisip, nu dai. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 
 

28 
 

Deschizi televizorul şi vezi un scapete cu capul mic, care dă din 
mâini într-un fel ciudat, de anglo-română. Înţelegi cu greu un cuvânt 
ieşit din ceaţa de mârâituri. Ceva, îi zice „album”, care s-ar lansa ori 
s-a şi lansat, nu se ştie. Scapetele priveşte de sus şi repetă sacadat: 
„surpriză”. Când operatorul ţi-l aduce în prim-plan, remarci urmele 
schimonoselii calcinate pe faţa individului; deasupra frunţii înguste 
stau lipite trei şuviţe de păr galben. Încerci să înţelegi cum le-a putut 
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lipi atât de bine. Observi că pe lângă ureche, unde scapetele şi-a lăsat 
un smoc de păr cenuşiu, se prelinge un pârâiaş de sudoare. 

E cald în studio, dar n-ai timp să te gândeşti la chinurile 
respectivului. Scapetele a făcut un semn cu umărul şi, odată cu el, au 
sărit în picioare două fâţe cu nădragi largi, vopsiţi în roşu şi mov. 
Scurtă, cu bretele, tăiată drept, bluza lasă – neapărat – să li se vadă 
buricul. Scapetele şi fâţele dau din membrele inferioare, sar o 
jumătate de metru de la pământ, fac piruete. Una, zbârcită rău la 
figură, se dezechilibrează dar, bătând furioasă aerul cu mâna, 
reuşeşte să se redreseze. Scapetelui i-au ieşit ochii din orbite, buzele 
îi sunt tot mai albinoase, pomeneşte ceva asurzitor de pantaloni, 
gospodine, bătaie şi Africa, de sus se prăvălesc zgomote de metale şi 
geamuri tocate. Scapetele îşi mai suge o dată burta şi întinzând brusc 
braţul gol, dă semnalul. Fâţele flutură din nădragi şi atacă punctul 
culminant: „Johnny, Johnny, te dai la femei, / Johnny, Johnny, să ştii 
c-ai s-o iei!” 

După punctul culminant, se-aude o bubuitură, televizorul se 
clatină, scapetele culege de pe jos ceea ce a fost un microfon. O 
fătucă răstignită într-un fotoliu zice iar ceva de album. „Bum, 
bum...”, repetă sacadat scapetele scărpinându-se după ureche, în  
timp ce una dintre fâţe adună de pe parchet un flec de pantofi şi un 
lănţişor decolorat. Din ţeasta tunsă numărul unu, galbenă ca ceara,  
se ridică un abur verzui. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 
 

29 
 

Ţara de Seară nu e propriu-zis o ţară, nici vreo provincie sau 
ţinut. E un ţarc fără formă geometrică precisă, delimitat nu atât de un 
gard de uscături, cât de privirile fixe ale unor băieţi înalţi, gemeni ca 
statură, îmbrăcaţi în cămăşi bleu. Culoarea, trecută altădată în 
anonimat, a fost recent reabilitată. Originalitatea Ţării de Seară 
constă în faptul, notabil, că, deşi are un preşedinte numit, care se 
arată din când în când, foarte plictisit şi obosit de popularitatea 
ajunsă la cote înalte, este condusă de o  animatoare. Animatoarea se 
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mişcă printre mese – căci există o sumedenie de mese de plastic, în 
general prevăzute cu pahare – şi priveşte din doi ochi mici peste 
capetele tuturor invitaţilor. Ţine strâns de microfon şi din când în 
când îşi duce lăbuţa la spate pentru a pipăi un fel de fundă imensă. 
Atunci ochii mici se fac şi mai mici, şoldul se înclină, dezvelindu-se, 
pe frunte apare un rid. De altfel, fruntea nu e mai lată decât ridul. Din 
gura foarte largă, deschisă într-un zâmbet până la urechi, se 
rostogolesc în total vreo douăzeci de cuvinte, un vocabular, e drept, 
stimabil pentru vremurile de azi. Când vocabularul se sfârşeşte, 
animatoarea aruncă microfonul către un invitat. Atunci se aude de 
departe un şuierat subţire dublat de aplauze anemice. 

Debilitatea aplauzelor nu se datorează lipsei de entuziasm, ci 
faptului că poporul mândru al Ţării de Seară e despărţit de centru 
printr-un iaz circular, mult mai eficient decât sârma ghimpată. 
Eficienţa lui a fost probată istoric: nu există nici o atestare 
documentară din care să se deducă măcar o singură încercare de 
traversare înot a iazului. Nici literatura memorialistică nu 
menţionează şi nu face aluzie la un astfel de eveniment programat, se 
înţelege, de hazard. Aplaudac la origine, păstrător de străvechi 
obiceiuri agrariene, ca plantarea aleatorie de sticle de plastic pe 
pajişte sau dispunerea cojilor de seminţe pe suprafeţe cimentate ori 
mârâitul în cor, poporul mândru nu beneficiază de mese în general 
prevăzute cu pahare. Nici de scăunele, stând pur şi simplu pe iarbă. 
El beneficiază însă de spectacolul întâlnirii cu ficţiunea aniversară 
numită „M ărgeaua ta norocoasă”. Apelând din nou la sursele istorice, 
se impune să constatăm, subliniind provizoratul afirmaţiei, că până 
acum nici un membru, poporean instalat pe iarbă, nu a avut onoarea 
de a întâlni mărgeaua respectivă, de sorginte aniversară. Dar viitorul 
se înfăţişează, negreşit, luminos. 

Luminos, mai ales că mărgeaua norocoasă revine pe limba 
animatoarei ori de câte ori rămâne în pană de cuvinte (după cele 
douăzeci atestate), de fundă, de celelalte. Mărgelaţii sunt invitaţi 
îndeobşte însetaţi şi cam grăbiţi: unul a scăpat cu dificultate de la 
Conferinţa Extraordinară a Partidului din Stânga Centrului, altul e 
aşteptat de două zile la Congresul Argilei, un ins buzat dă asigurări 
că, dacă nu se va răsturna la intersecţie, va ajunge la nuntă, ca solist 
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vocal-clape-percuţie preliminară. La intervale regulate, conversaţia 
intelectuală e întreruptă de momente artistice, în uralele asistenţei. 
Artiştii se produc pe o insulă-pavilion şi au privilegiul de a se muia 
în apa cristalină conform trebuinţelor şi exigenţelor artei lor. Apar 
curent formaţii consacrate, ca: „Gândacii”, „Abjekt”, „Q & M”, 
„Buba Novac”, „Flyt”, „Gorobetzii”, „Du-te, mă”, „Porcul magnetic” 
etc. Sunt, la o analiză corectă, tineri de toate orientările: recuperatori, 
şmenari, procuratori, foşti studenţi repetenţi, practicanţi de vechi 
meserii, însoţitori sezonieri. Nici animatoarea nu cunoaşte multe 
amănunte despre fiecare membru iar gura i se lăţeşte şi mai mult 
când încearcă să-i prezinte, concluzionând invariabil că e posibil să fi 
spus din nou prostii, scuzaţi – greşeli. În majoritate, indiferent de sex 
şi dimensiunile craniului, tinerii sunt raşi în cap şi poartă maieuri cu 
inscripţii indescifrabile. Conectaţi la reţeaua electrică, transmit 
poporului mândru un pachet de mişcări foarte vioaie, cu sigur efect 
zoologic. Poporul mândru devine şi mai mândru când, 
acompaniindu-se cu aplauze şi ridicări ale braţelor, repetă refrenele 
artei pure: „Hip, hop, hap, am căzut în cap”, „Nu m-ai aşteptat, ba 
chiar m-ai înşelat”, „Suzana şi Diana mi-au furat banana”. Ultimul 
produce atâta euforie, încât însăşi animatoarea se împiedică de un 
scaun, de aici ricoşează într-o masă şi dărâmă splendida mărgea 
norocoasă, invizibilă totuşi, producând nesemnificative leziuni la 
ombilicul mărgelatului de onoare. Desigur, fără menţionarea expresă 
a evenimentului în sursele istorice. 

Criză teribilă, monşer! 
Mofturi!  
 

30 
(Moft final) 

 
Pot avea mofturile sfârşit? E ca şi cum ai căuta marginea 

văzduhului. Totuşi, mi-am zis, în disputa cu mofturile, cu marea 
plăcere de a nu le putea inventaria, m-am hotărât să-l scriu şi pe 
acesta în încheiere. Fiecare dintre noi simte nevoia unei încheieri. 
Care înghiţitură e mai plăcută decât ultima, răspunzătoare de gust? 
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Unul cască plictisit toată ziua. Insistenţa ta de a te lămuri într-o 
chestiune urgentă e taxată scurt: moft. Altul te caută la telefon la ore 
mici din noapte să te întrebe ce mai faci. Un ins respectabil vorbeşte 
două ceasuri despre stările de nervozitate ale pisicuţei Miţu. Un 
miliardar apare îmbrăcat în negru la câte un concert pentru a-şi etala 
amanta blondă care-i dă un ghiont subtil, semnalizându-i astfel când 
trebuie să aplaude. La o recepţie cu frac, omul politic afişează surâsul 
înţepenit şi dă mâna, popular, cu toată lumea. Beţivul de pe scară e 
convins că nu poate nimeri, noaptea, broasca uşii de la intrarea în 
bloc şi, în consecinţă, sparge geamul. Bogatul se uită în punga goală 
a săracului şi spune: „Mofturi!” Pentru sărac, bogăţia e ca femeia 
mofturoasă: nu-i intri în voie niciodată. Viaţa e un moft pentru legist 
şi pentru gropar: ei se hrănesc cu moartea. Pentru stăpânii lumii, 
războiul e un moft. Îl provoacă şi apoi îl privesc la televizor prin 
satelit, ca pe un spectacol de balet. Guvernanţii de ieri, de azi, de 
mâine spun toţi la fel: „Nu-i credeţi că le e foame! Mint, gloata e 
mofturoasă... N-a murit încă nimeni de foame!” Arta e un moft 
pentru neghiob. Cuconiţa dă ochii peste cap de câte ori e pusă la 
treabă şi de trei ori pe săptămână leşină. Un individ întors recent din 
Occident are amnezie la limba română şi după patru cuvinte pe care 
şi le caută încreţindu-şi fruntea, rosteşte trei în engleză. Admiratorii 
cad pe spate de bucurie. Un critic tinerel face praf toate capodoperele 
literaturii şi întinde două degete în semn de supremă înţelepciune: 
mofturi! Întrebat ce e tranziţia, teoreticianul cu aer de profet social dă 
brusc în bâlbâială şi zâmbeşte superior. Mofturi, poporul nu poate 
înţelege fenomenele complexe. El e stupid ca un moft. Uitându-se          
cu neîncredere la asistenţă, Salvatorul Naţiei răspunde tuturor 
acuzaţiilor: „Situaţie de criză!” 

Într-adevăr,  
Criză teribilă, monşer! 
Mofturi! 
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