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„Nimic din ce-i omenesc 

nu mi-e strain.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Azi, „competențe”; Azi, „competențe”; 
mâine „la și altele”…mâine „la și altele”…

Cezar Adonis

Mihalache

ÎÎn Anul Centenaru-
lui, elevii români din Argeș
au fost puși să defileze pe
străzi în fața premierului
Dăncilă… Și nu au fost
invitați la Guvern să li se
arate și lor sălile unde se iau
deciziile (ne)istorice ale ac-
tualului executiv. Măcar să li
se fi făcut un tur al Palatului
Victoria… Că de premiat, ar
fi fost poate vorba doar dacă
participau, nu la „Simfonia

lalelelor”, ci la un concurs de
limba maghiară, chiar acolo,
în Argeș, nu?!…

Tot în Anul Cente-
narului, mai mulți elevi
maghiari, grupați deloc
întâmplător din județele din
fantoșa istorică a Partiumu-
lui, au fost aduși la Guvern
pentru a fi premiați pentru
participarea lor la un con-
curs „de competențe” de
limba română.

Că unii profesori nici
nu îi spuneau nici măcar pe
silabe concurs de limba
română, ci unul de dovedire
a anumitor „competențe”, de
folos pentru „a citi texte în
afara curriculei”, ușoară
ironie profesorală a unui
„dascăl” de la Colegiul
Național (!) Áron Márton, din
Miercurea Ciuc, nici nu mai
contează. 

În fond, poate că
mâine-poimâine o să fim

nevoiți să le și mulțumim că
mai acceptă să mormăie în
limba pe care i-am lăsat-o
să o transforme, local, nu în
a doua limbă oficială, de
după cea a cailor, ci într-un
„vocabular ceva mai dez-
voltat” de competențe. 

Dar să ajungi să
consideri că a vorbi și a
scrie în română reprezintă
„un efort care trebuie apre-
ciat”, și trebuie premiat chiar
în cadrul Guvernului
României, este o obrăznicie
tipică iepelor politice (iar
povestea se repetă deja de

câțiva ani…).
Sigur, elevii nu au

nici o vină. Ei trebuie
admirați pentru străduința
lor și încurajați, nu să „dez-
volte” competențe lingvistice
și literare, ci să comunice în
limba română. Dar nu tre-
buie transformați politic în
talere discriminante prin
care elevii români, care nu
merg la concursuri de limba
maghiară (deși mai bine
spus ar fi „de competențe”!)
sunt buni doar de pioni ai
unor bufonerii stradale ce
reînvie, ironic, trecutul co-
munist al „cântărilor”, iar cei
de etnie maghiară, pentru
că au reușit să aștearnă
câteva rânduri în limba
română, să fie considerați
de talie olimpică! 

Totuși, să păstrăm o
măsură, oricât ar vrea
Vasilko Dáncilo (!) să șadă
frumos în forma ei de

dovedire a „competențelor”
de sluj față de maghiarimea
politică.

Și am fi trecut, de
dragul copiilor, și peste ex-
agerata invitație pentru a fi
premiați taman la Guvern!
Dar să accepți acolo
reprezentanții unei fundații
care poartă numele epis-
copului romano-catolic Áron
Márton, cel cunoscut în
epocă drept „un duşman
neîmpăcat a tot ce este
românesc”, denotă exact
linia de caracter al urmașilor
de grofi, epigonilor, dar mai

ales cozilor de topor, în for-
mula „episcopală” de
„diplomație și propagandă”.

Pentru că asta s-a
întâmplat prin acest exces
de „cum laude” de la Gu-
vern… Iar asta a fost și la
Pitești, în prezența aceluiași
premier, personajul care a
stricat șansa de a ne fi
lăudat în istorie cu o primă
femeie premier pe măsura
primelor femei medic, sa-
vant, inginer, aviator din is-
toria țării. Doar că, printre
lalelele în care au fost puși
să stea în cap prichindeii,
am avut doar partea de
propagandă. Nici măcar
diplomație. 

Căci altminteri nu ar
fi semănat totul cu o festivi-
tatea a cântăcioșilor de
preaslăvire a cârmacilor de
tip „gâlmă” (din coamă de
pavian)…

●

Europa, sângele tău se Europa, sângele tău se 
scurge în zadar…scurge în zadar…

George

Alexander

DDe o bună bucată de
vreme, cei care au nelămuriri
cu privire la valorile eu-
ropene sunt puşi la zid. Un
pluton de execuție apare
spontan, executându-i la
comandă pe toți cei care,
potrivit regulei, „Eşti îm-
potriva noastră, dacă nu eşti
cu noi!”…

Panoplia populismu-
lui ieftin şi amenințările cu

etichetările drept „Antieuro-
pean”, „Eurosceptic” sau, şi
mai rău!, „Naționalist”, sunt
epitete dure care ar trebui
să-l intimideze pe oricine,
care, dintr-o dată, se vede
aruncat în praful nimicniciei,
alături de „partidele din pa-
chetul antieuropean”!…

După cum se vede,
nu mai e loc să punem
întrebări critice, să analizăm
faptele şi marasmul social,
totul este absolut perfect, nu
mai e loc nici măcar de
îmbunătățiri în această
Europă care funcționează
perfect! Dacă avem dubii cu
privire la identitatea noastră,
riscăm să „anulăm voința
națională liber exprimată prin
votul popular”, atunci când
am intrat în UE. Și totuși,
dacă vorbim de jucăria
elitistă franco-germană,
autoritară şi nepăsătoare de
visurile şi aspirațiile noastre,
suntem întrebați de-a drep-
tul, „Cine a dat cei mai mulți
bani la bugetul european şi
cine a profitat cel mai mult de
banii generați de acest
proiect european”?!…

…Nu am nimic cu
Europa, sunt doar european!
Dar nu pot să fiu impasibil
când văd că sângele tău se
scurge, Europa, în zadar!
Când văd că Identitatea ta
se dizolvă într-o bulă de aer,
dispărând! Când văd că eu,
ca simplu european, nu mai
am nicio identitate! Când văd
că Țara mea a devenit o
Colonie jalnică, distrusă de

neciopliții tăi!
Şi-atunci, mai ajută

cu ceva să vorbim despre
bani, Europa, cine a dat mai
mult sau cine a pierdut tot,
cine trăieşte în Evul Mediu,
pe salarii de groază sau cine
calcă peste alți oameni cu
nonşalanță?! Deja ne-am
pierdut!…

Nu pot să fiu de
acord, de aceea, cu cei care
spun că totul este perfect.
Nu pot să fiu de acord cu
orbii care nu văd că Româ-
nia moare sau este redusă

în fiecare zi la ceva insignifi-
ant.

Nu pot să fiu de
acord cu cei care, în mo-
mentele lor de delir, se
refugiază într-o politică
duplicitară, de paradă, dar
atât de golită de conținut!

Suntem atât de
înapoiați, Europa, încât să
ne urâm la nesfârşit?! Să nu
acceptăm părerile critice şi
bunul-simț?!

Granițele tale sunt
rupte… Identitatea ta a de-
venit un vis precar…

Siguranța cetățenilor
tăi a intrat într-un con de
umbră… Solidaritate nu
există! Țările nu sunt tratate
ca țări, ci ca piețe de des-
facere! Cu atâția negustori şi
cămătari în jur, lumea intră
într-o neagră depresie, Eu-
ropa!…

Este nevoie, de
aceea, mai mult decât
oricând de oameni care spun
adevărul şi îți îndreaptă
paşii…

Aşa se întâmplă şi cu
țara mea…

●
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C-așa-i românul…C-așa-i românul…

Nicolae 

Georgescu

ÎÎn anii 1970-1972 nu
i se permitea nimănui să
publice acest poem emines-
cian, este o restituire
necesară, așadar, pentru
Eminescu. Dar pentru
Murărașu? S-ar fi mulțumit
el cu o filă de comentarii
încropită după vol. I Perpes-
sicius din 1939? Editorii de
azi l-ar fi putut, cred,
mulțumi mai bine dacă-i re-
publicau fragmentele cen-
zurate din, să spunem,
Mușatin și codrul – cu atât
mai mult cu cât aceste frag-
mente i s-au cenzurat și lui
Perpessicius în 1961.

Acolo, însă, unde se
vede clar că editorul, sau
cei care i-au pus sub
semnătură ediția, n-a(u)
consultat cu atenția minimă
cartea pe care o editează,
este în privința sumarului.
D. Murărașu pune, la
„Cuprins”, pentru fiecare
poezie identificată ca titlu,
pagina unde se află și, în
paranteză, pagina unde o
comentează. După această
înșiruire, însă, „Cuprinsul”
mai are o secțiune: „Co-
mentarii eminesciene”, doar
cu pagina unde se află
fiecare comentariu. De
pildă: „Mii de stele… dulce
seară…288”, înseamnă că
această poezie ar trebui să
se afle la pagina indicată.
Acolo, însă, dai peste co-
mentariile la „Făt Frumos
din tei” – și rămâi
descumpănit: greșeală în
cuprins la Murărașu? În In-
dicele alfabetic al poeziilor,
pentru „Mii de stele… dulce
seară” ești trimis tot acolo.
Greșeală și în Indice?!

Abia parcurgând co-
mentariile te dumirești,
citind: „Manuscrisul 2262,f.
187-191 ne-a păstrat versifi-
carea unei aventuri sil-
vestre, în care eroina este o
domniță din fantezie, fiica lui
Dragoș (Vezi și ed. Perpes-
sicius, VI, 127, cu unele de-
osebiri de lectură)”.
Urmează textul poeziei, pe
care Perpessicius o clasifi-
case la literatură populară,
și n-o punea în legătură cu
Făt Frumos din tei, lucru
pentru care îl cam
admonestează Murărașu în
comentarii. Este un titlu in-
existent în ediția Simion,
pentru că este scos și din
Cuprins, unde Comentariile
eminesciene lipsesc, și din
Indicele de poezii. Bravul
editor de azi, văzând că e
ceva încurcat, că se
dublează unele trimiteri,
scoate aceste Comentarii
ca să-l… salveze pe
Murărașu.

Editorial, este un

lucru foarte grav, pentru că
D. Murărașu presară co-
mentariile sale cu multe
fragmente închegate, vari-
ante, poezii fără titlu (cărora
le dă ca titlu primul vers) –
pe care le găsim identificate
ca atare în alte ediții dar el
nu le scoate în față, nu le
pune în corpul poetic pro-
priu zis. Este vorba de
poezii precum: Cântecul
lăutarului, Sala-i mare
strălucită, Iubito, dulce
înger, Christ etc. (am dat
doar câteva din vol. I), în
total 12 titluri pentru vol. I,
18 pentru vol. al II-lea și 37
pentru volumul al III-lea. E și
mai grav că, făcând un son-
daj, observ că Terține se
află și la Eugen Simion, dar
numai în Indicele de poezii.
La fel, Cântecul lăutarului. A

operat, așadar, o selecție? I-
au scăpat acestea câteva?
A observat cineva dintre cei
care au lucrat la această
carte că trimiterile acelea
duble aveau sens? Din 67
de titluri, câte se vor fi
păstrat ca trimiteri? Este
cazul să verificăm?

Cu riscul ca aceste
notații să pară un referat de
serviciu, iată situația numai
pentru primele două volume
din ediția Murărașu. O
călărire în zori (variantă)
este în indicele lui Eugen
Simion fără indicarea
paginii, așa: O călărire în
zori: (cele două puncte
atârnă în gol), Din
străinătate (variantă) nu
este, Cântecul lăutarului
este, Catrene sunt, Sala-i
mare, strălucită nu, Iubito,
dulce înger, nu Fragment /la
Steaua vieții/ nu, Când su-
fletu-mi noaptea nu, Christ
are trimitere corectă: vezi
Dumnezeu și om, Care-o fi
în lume (variantă) nu, Milly
da, Aducând cântări
mulțime da.

La vol. II : Mii de
stele…dulce sară nu este,
Luna iese dintre codri nu,
Hai în codru la izvorul nu,
Terține da, O dată te-am
văzut (confundă cu O dată
te văzusem),Confesiune da,
Bolnav în al meu suflet da,
Luna trece lin prin ceață nu,
Stam la fereastra susă (trim-

ite la Lectura, corect), Ori-
care altul nu, Sauve qui
peut da, Le Baron de Trois
Étoiles da, Patria vieții e
numai prezentul nu (un
splendid concentrat emines-
cian la Cu mâne zilele-ți
adaogi), În lumina albăstrie
nu, Ce s-alegea de doi neb-
uni, iubito da, În fereastra
dinspre mare da, Astăzi
sunt setos de forme nu, Eu
te iubesc, a mea Irenă nu.

Repet: D. Murărașu
consideră că acestea sunt
titluri care trebuie reținute ca
atare, dar nu le scoate în
vedetă, le pune doar în co-
mentarii; în edițiile de după
el, multe au devenit titluri
definitiv incluse între poezi-
ile eminesciene. D.
Murărașu mai are, încă, în
comentariile sale, și alte

fragmente de poezii emine-
sciene, unele care se pot
susține ca poeme închegate
– dar nu le „creditează” în
acest indice de rezervă al
său. De pildă, din șantierul
la Despărțire, „Și ce să voi
eu de la tine” (9 strofe),etc.
Editologia eminesciană
după Murărașu și Perpessi-
cius merge preluând
asemenea fragmente, de la
note și comentarii, și
făcându-le loc între cele
aproape 500 de titluri ale
poeziilor închegate. Chiar
Eugen Simion comentează
poemul Napoleon, individu-
alizat de Murărașu dintre
variantele la Odă (În metrul
antic)și separat de aceasta:
alte ediții nu au „curajul” să-
l publice de sine stătător.
După ce Petru Creția a scos
„Constelația Luceafărului”
din șantierul la „Luceafărul”,
fragmentele individualizate
de el circulă, sunt citate și
reeditate. Este chestie de
testare a gustului public, de
obișnuire cu noutatea: edi-
torii fac acest lucru treptat.
De bună seamă, după ex-
celentul comentariu al lui
Eugen Simion la acest
poem (Napoleon), și el va
intra în circuitul public.
Așadar: se folosește de
metoda pedagogică a edi-
torului pe care-l reeditează
– dar îi ascunde intențiile în
alte atâtea și atâtea cazuri;

nu intră în acest drum al
edițiilor succesive, ascunde
în loc să dezvăluie. E
limpede că cineva a încur-
cat indicii lui Murărașu, apoi
a încercat (tot el, sau poate
altcineva) să-l folosească –
și a ieșit acest joc de-a nu și
da ce te pune pe gânduri…
Pare treabă de calculator,
ajutat de mână stângace –
totul, pus în fața celui care
semnează și care nu este
orientat în ediție. Păcat –
dar, cu vorba non-opinentu-
lui meu, așa-i românul: are
mereu încredere în
bătrâni…Completată: dai un
deget – semnează cu mâna
toată.

Să spunem, totuși,
că ediția din 1995, pe care o
postfața Eugen Simion, are,
în această privință, lucrurile

puse la locul lor, numai
aceasta, din 2017, le
încurcă.

În Anexă, D.
Murărașu pune o traducere
din Carmen Sylva, „Vremea
și iubirea”, făcută de Emi-
nescu împreună cu Titu
Maiorescu (de aceea o
separă de opera pură a po-
etului). Ediția Eugen Simion
trece bucata la Traduceri și
prelucrări, deci o atribuie
plenar poetului – dar, să râzi
nu alta, la comentarii o reia
(același text cu literă mai
mică) și-i atașează nota lui
Murărașu în care acesta
presupune că Eminescu a
tradus doar versurile iar
Maiorescu proza. Ediția din
1995, postfațată de Eugen
Simion, avea și o Anexă B,
în care se tipărea poezia
Doină, cu o Notă a redacției:
„Deoarece din ediția D.
Murărașu, pe care o repro-
ducem, nu a fost inclusă
poezia Doina, re4dăm textul
acestei creații eminesciene,
ca și variantele din Notă,
după ediția Perpessicius.”
Actuala ediție Eugen Simion
inovează, adică scapă de
anexe (cum a scăpat și de
al doilea cuprins al lui
Murărașu): pune poemul în
corpul volumului – dar la
anul 1878-1879, când Emi-
nescu a început laboratorul
Doinei. Respectă principiul
cronologic așa cum crede

că l-a înțeles Murărașu –
dar uită să dea textul în cur-
sive, cum stabilise acesta
pentru poeziile tipărite în
timpul vieții poetului. La co-
mentarii, textul încropit în
1995.

Redau, în încheiere
această descriere a Basara-
biei pe care i-o face Emi-
nescu lui Ștefan cel mare:

„Pe culmea cea
înălțată/El ajunge
deodată/Și făcându-și ochii
roată/El privește lumea
toată;/Vede cerul sfântu-
lui/Și fața pământului:
Că departe se-ntind
șesuri,/Ce cu ochii nu le
măsuri,/Unde soarele cel
sfânt/Parcă iese din
pământ;/Colo-n zarea
depărtată/Nistrul mare i s-
arată/Dinspre țările tătare/Și
departe curge-n mare/La
Liman ca și o salbă/Se-nșira
Cetatea Albă./Iar pe fața
mării line/Trec corăbiile
pline,/Trec departe de
pământ,/Pânzele umflate-n
vânt./Iar privind spre
miazăzi/Dunărea el o
zări/Într-un arc spre mare-
ntoarsă/Și pe șapte guri se
varsă./De la Nistru pân-la
ea/Țară mândră se-ntin-
dea/Vede șesuri
fumegând,/Dealuri mândre
înverzind,/Vede codri cum
coboară,

Deal cu deal, scară
cu scară,/Răsfirându-se pe
șes,/Unde râurile ies,/Și pe
vârfuri de păduri,/Mânăstiri
cu-ntărituri,/Vede târguri,
vaduri, sate/Pe câmpie
presărate,/Vede mândrele
c e t ă ț i / S t ă p â n i n d
pustietăți,/Vede turmele de
oi/Cu ciobanii dinapoi,/Cu
fluiere și cimpoi,/Iară
h e r g h e l i i l e / P e t r e c e a u
câmpiile/Și s-așterneau
vântului/Ca umbra
pământului/Și de-a lungul
r â u r i l o r / S - a ș t e r n e a u
pustiurilor./Iară șoimul
tinerel/Pe deasupra-i
zboară el/Și din gură-i cu-
vânta:/Să trăiești, Măria-
Ta!/Câtă lume câtă zare/De
la Nistru pân-la mare:/Fă-ți
odată ochii roată/C-
aceasta-i Moldova toată.”

Fragmentul se
găsește doar la Chendi,
A.C. Cuza și Murărașu, fiind
cenzurat după 1944 (la Per-
pessicius sunt puncte de
suspensie), needitat după
1989 – deși pe Google
apare – dar, atenție, în
cărțile de literatură pentru
copii. Eugen Simion îl
editează pe Eminescu pen-
tru oameni mari…

●
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Nu mai ştim să ne bucurăm de o Sărbătoare…Nu mai ştim să ne bucurăm de o Sărbătoare…

Al. Stănciulescu

Bârda

PPrimăvara şi-a intrat
deplin în drepturile ei. Iarna
a fost învinsă. Speranţele
încep să renască la fiecare. 

Din păcate, mai
există multă neîncredere,
teamă, îndoială. Vedem
bine că au înflorit pomii, că
peste câteva săptămâni tre-
buie cosită lucerna, că în
grădini au răsărit zarzava-
turile şi, totuşi, ne temem de
îngheţ, ne temem de
secetă, ca să nu mai vorbim
de potoape, de grindină, de
inundaţii şi alte nenorociri.
Rămân atâtea locuri nemu-
ncite, fiindcă ne e teamă de
eşec, de pagubă. Ne lipsesc
posibilităţile economice, e
drept, dar ne lipseşte şi
speranţa în Dumnezeu.
Mulţi dintre noi nu avem
convingerea fermă că la
cârma lumii este un naviga-
tor atotputernic, care ştie
totul şi pentru care nimic nu
e cu neputinţă. Ne
comportăm de cele mai
multe ori parcă am fi ai
nimănui, copii orfani, fără
busolă, fără perspective. La
fiecare pas avem prilejul să
ne alungăm îndoielile şi în
locul lor să ni se instaleze
convingerea fermă în put-
erea şi în grija lui Dum-
nezeu, dar nu suntem
interesaţi de aceasta. Câţi
dintre noi mai avem răgazul
să privim cerul senin dintr-o
noapte de aprilie sau de
mai? Mari înţelepţi ai lumii
şi-au recăpătat credinţa
numai admirând cerul, cu
frumuseţea, armonia, cu
măreţia lui. Mai bine
preferăm să ne uităm la nu
ştiu ce tâmpenie de doi bani
transmisă de un post de
televiziune de cartier, decât
să admirăm creaţia lui Dum-
nezeu! Păcat! Ne-am
reîmprospăta forţele,
speranţele şi încrederea în
Dumnezeu, Cel care le-a
făcut pe toate cele din jurul
nostru şi pe noi înşine. Am
trăi într-o adevărată comu-
niune cu Dumnezeu. De
multe ori am impresia că
suntem nişte oameni
deconectaţi de la sursa
supremă de energie şi de
viaţă. Vezi atâta tristeţe,
atâtea feţe încruntate,
stafidite, gălbejite, fără put-
erea de a zâmbi de a se bu-
cura!

Nu mai ştim să ne
bucurăm de o Sărbătoare!
Viaţa a devenit monotonă
pentru mulţi. Nimic nu le mai
marchează existenţa decât
grija de ce vor mânca şi cât
vor câştiga. Desigur, şi
acestea sunt necesare, dar
e păcat să ne lipsim de bu-
curia sărbătorilor.

Sute de ani Sfintele
Paşti au fost prilej de bu-
curie mare pentru creştini,
pentru români. Se
pregăteau de Paşti cu mult
înainte. Ţineau cu sfinţenie
Postul Paresimilor. Ba chiar
şi clanţele   uşilor le frecau
cu cenuşă, ca nu cumva să
se spurce de vreo grăsime
rămasă de la lăsatul secului.
Făceau curăţenie în case,
în curţi, în grădini, pe locuri,
ca toată făptura să

primească Sfintele Paşti în
curăţenie şi în ordine. Mai
mult, fiecare căuta să  se
înnoiască cu ceva de Paşti.
Pentru aceasta lucrau
gospodinele zi şi noapte să
ţese dimii. Bărbaţii le
duceau la pivă, apoi la
croitor şi le făceau sumane
şi iţari. Când iţarii erau albi,
femeile se întreceau să
coase pe ei tot felul de în-
florituri. Măiestria cea mai
de seamă însă era arătată
la ţesutul opregelor,
fustâcelor, dar şi a
covoarelor, păturilor şi
macatelor de tot felul. Mai
mult, când oboseau să
oardă, să năvădească, să
dea prin iţe şi pe spată, să
toarcă, să facă motci,
gheme şi ţevi, să
mânuiască vârtelniţa şi su-
cala, daracul şi furca,
războiul şi suveica, brâglele
şi tălpeţii, când se plictiseau
să adune culorile florilor
câmpului pe ţesături, luau
acul şi pânza de in îndelung
înălbită la pârâu şi începeau
să coase de zori. Din  fir
subţire de arnici de toate cu-
lorile şi nuanţele trebuiau
cusute altiţele şi răurii  la
cămăşi. Uşor-uşor apăreau
ciupagele şi poalele ca nişte
adevărate minuni ale minţii
şi destoiniciei omeneşti.
Costumele de fată erau cele
mai migăloase şi cele mai
frumoase. În noaptea de
Paşti trebuiau să meargă la
biserică toţi, cu mic cu
mare, îmbrăcaţi cu cele ce
pregătiseră în timpul iernii.

Mai ales fetele şi femeile
erau adevăratele vedete ale
satului. Nu era vorba de
mândrie în tot portul acela
românesc adevărat, ci de
pricepere şi de hărnicie, de
îndemânare şi imaginaţie.
Toţi şi  toate se pregăteau
pe cele mai diferite planuri
ca să-L primească pe Hris-
tos, ca să întâmpine Paştile
cu  bucurie curată. Era un
adevărat spectacol, când, la
sfârşitul slujbei, părintele

chema pe cel mai bătrân
aflat în biserică şi ciocnea
un ou cu el şi-i ura de bine,
dând astfel undă verde bu-
curiei pascale pentru toţi.
Când era cimitirul în curtea
bisericii, mergeau atunci,
noaptea, cu lumânări în
mâini, cântând ,,Hristos a
înviat!”, ca să audă şi morţii
şi să se bucure şi ei. Când
cimitirul a fost depărtat de
biserică, se duceau acolo a
doua zi, apoi dădeau de
pomană celor duşi dincolo!

D u p ă - a m i e z i l e
zilelor de Paşti erau de
neuitat. La locul cunoscut,
de obicei în centrul satului
ori în curtea şcolii,  se
aduna toată suflarea satului.
Veneau şi lăutarii invitaţi de
voinici  şi începea hora.

Atunci să fi văzut
cum îşi etala fiecare costu-
mul îndelung pregătit de
Paşti. Cei tineri jucau, cele
bătrâne comentau, iar vârst-
nicii ciocneau ouă ,,pe luat”
sau puneau ţara la cale.
Atunci ieşeau ,,în lume”
tinerele de 16-17 ani, care
jucau  pentru prima dată în
horă. Atunci începeau să se
pună bazele viitoarelor
familii şi nunţilor ce urmau
să aibă loc până toamna.
Era un prilej de mândrie, de
bărbăţie şi de curaj, dar şi
de etalare a posibilităţilor
economice pentru cei care
,,luau hora înainte”. Se
iscau uneori adevărate con-
flicte între tinerii satului cu
privire la ,,luatul horei”. Mai
erau şi situaţii când con-

flictele se terminau cu o
adevărată păruială între
grupuri de tineri. Erau şi
acestea adevărate concur-
suri de putere, destoinicie,
bărbăţie. Era o formă de a
se face remarcaţi în faţa
comunităţii. Cele mai multe
dintre hore se jucau în şir, în
cerc sau în spirală, doar
câteva erau jocuri de doi.
Cine-şi mai aminteşte de
nenumăratele hore de pe la
noi, precum  Sârba, Danţul,

Ardeleanca, Brâul,
Restemul, Bordeiaşul  şi al-
tele? Cine îşi mai aminteşte
de marii jucători ai diferitelor
generaţii, care dădeau
adevărate reprezentaţii de
măiestrie coregrafică în faţa
consătenilor lor. Remarcăm
însă un fapt interesant:
horele se jucau în sensul in-
vers sensului acelor de cea-
sornic. Prin faptul că ele se
jucau în cerc, aminteau de
vremea când pe aceste
locuri se oficia Cultul Soare-
lui, adică strămoşii noştri se
închinau Soarelui, so-
cotindu-l adevăratul Dum-
nezeu.  Horele nu  erau
numai element de distracţie,
ci şi element de cult. Pentru
că ele se jucau în sensul
opus sensului acelor de
ceasornic,  dovedeau
dorinţa celor ce jucau, adică
al celor ce oficiau cultul
Soarelui, de a întoarce Tim-
pul către origini, de a face
bătrâneţea tinereţe şi
tinereţea copilărie. Oamenii
puteau spera şi aceasta!
Hora se ,,încinta” tot mai
mult, până devenea  un
vârtej ameţitor al tinereţii, al
forţei, al bucuriei de a trăi.
Jucătorii se desprindeau de
la pământ pentru câteva
clipe, parcă ar fi vrut să-şi ia
zborul spre alte zări, spre
alte locuri… Oameni în
toată firea deveneau pentru
câteva ceasuri adevăraţi
copii prin bucuria pe care o
trăiau cu adevărat.

Au fost vremuri
când, în ciuda tuturor

greutăţilor şi sărăciei, oa-
menii noştri au ştiut şi au
avut puterea să se bucure
de măreţia Sărbătorii! Of, of,
of !  Mai avem noi, cei de
azi, acea putere de a ne bu-
cura?  Din păcate nu! Trece
Sărbătoarea Sfintelor Paşti
ca oricare dintre zile. Mulţi
nu se mai ostenesc să
postească înainte de Paşti.
Nu mai vorbim de ţesături şi
cusături. Dacă ne înnoim
vreunul vestimentaţia,

mergem la magazin şi luăm
ce ni se pare mai ieftin, fie
că e chinezesc, turcesc,
franţuzesc sau armenesc.
Important e să ne acoperim
cu ceva goliciunea. Ce să
mai vorbesc de fete! Bluziţa
de la grădiniţă e bună şi la
20 de ani. O pereche de
nădragi rămaşi de pe la fraţi
şi asta-i tot. Important e să
rămână burta goală, iar
buricul ca un detector de
proşti.  Unii nici nu se mai
obosesc să meargă la
biserică în noaptea de Paşti.
Le e destul un film două,
dacă se poate cât mai
pornografice sau poliţiste,
pentru ca somnul să-i
cuprindă. Masa de Paşti
pentru mulţi nu se
deosebeşte decât foarte
puţin de mesele celelalte de
până atunci, fiindcă
mâncărurile au fost
aceleaşi. Cei mai mulţi
uităm să mai mergem la
mormintele celor dragi,  să
aprindem o lumânare, să le
punem o floare şi să le
şoptim şi lor: ,,Hristos a în-
viat!” , ca să le întărim şi lor
speranţa că şi ei vor învia!

Ar fi atât de mare
nevoie, ca să învăţăm să ne
bucurăm de Sărbătoare, de
cea mai mare Sărbătoare.
Mai avem noi această put-
ere, oare?

●



Ghimpele Națiunii

Omisie prin (ne)emisie…Omisie prin (ne)emisie…

Cezar Adonis

Mihalache

ȘȘi dacă ar fi rămas
un singur client, undeva pe
un deal uitat de lume, și tot
nu aveau dreptul să ia o
asemenea decizie! Dar
când este vorba de 150 000
de posibili privitori, care
aveau acces la programul
televiziunii doar în versi-
unea sa „învechită”, în for-
mat analogic, lucrurile sunt
cu mult mai grave. Mai ales
că „analogicul” este funda-
mentul pe care s-a construit
Televiziunea Română! Este
însăși istoria sa. Este parte
din felul în care a evoluat
societatea de televiziune, cu
bunele și relele sale, vreme
de decenii. Și ar fi fost o da-
torie de onoare să continue
transmiterea în analogic
până când dispărea fizic și
ultima componentă tehnică
specifică.

Sau, dacă nu o con-
sidera o datorie față de pro-
prii înaintași, adevărații
oameni de televiziune,
adevărații tehnicieni și ze-
cile de echipe care au dus
televiziunea în eter, trebuiau
să o considere responsabil-
itate (inclusiv materială) față
de aceia care au plătit
decenii întregi abonamente
radio-TV. Căci, atâta timp
cât mai există pe fața
pământului un abonat care
a plătit toate acele abona-
mente (în deceniile postde-
cembriste tot mai evident
„pentru nimic”), va exista și

obligația continuării prestării
serviciilor în vechiul format.

Și mai vorbim și de
semnificația anului în care
ne aflăm. Sub marele
pavoaz al Centenarului, pe
care Televiziunea Română
și așa nu-l sărbătorește pe
măsura măreției aniversării
pe micul ecran, ci într-un
dezinteres fățiș, cu mici
aplecări formale, fără o
interacțiune reală cu pub-
licul, fără a face dovada

funcției formative pe care o
are ca televiziune publică,
TVR a decis dară să
oprească tipul de emisie pe
care s-a clădit.

Or, în momentul
sistării „analogicului”, TVR
își șterge practic și imaginea
de participant la Revoluția
Română. Pentru că prima
revoluție din lume transmisă
în direct s-a făcut acolo, 
pe îmbătrânita și atât 
de repudiata acum, în 
era digitalizării, emisie
analogică. Și șterge și alte

mari momente la care a fost
parte…

Și nu există nici o
scuză pentru acest gest. Nu
aveau dreptul să reteze
„schelele” antenelor clasice.
Asta dacă nu cumva se face
jocul operatorilor digitali,
dându-se o mână de ajutor
la „convertirea” cu forța a ul-
timilor privitori pe echipa-
mente vechi spre noile
tehnologii.

Și nu există nici

măcar o justificare
comercială. Pentru că TVR
este finanțat din banii noștri,
fie și prin decizia politică a
acelora care se afișează pe
post de plătitori de salarii 
ai angajaților TVR,
guvernanții, iar menținerea
emisiei, indiferent cât de
„mare” era pierderea, era
acoperită. Iar respectul față
de ultimul privitor „pe ana-
logic” impunea continuarea
acestei emisii.

Impardonabilă este
însă justificarea conducerii

TVR pentru decizia luată,
spunând că s-a supus
normelor europene, afișând
așa-zisa obligativitate de
trecere în digital. Fără a
spune că nu există nici o re-
glementare europeană care
să impună închiderea
definitivă și totală a analog-
icului, ci o trecere treptată.
De fapt, TVR a reușit să
„emită” dovada felului de
privare a dreptului de infor-
mare al cetățeanului la care
se dedau continuu
guvernanții.

Păstrând proporțiile,
ceea ce a făcut acum TVR,
în „epoca Daddy”, este sim-
ilar cu ceea ce a făcut A.
Năstase în domeniul presei
scrise, când, prin vânzarea
către arabi a distribuitorului
național de presă a semnat
actul de deces al presei
scrise. Și a săvârșit un 
atac grosolan asupra 
drepturilor de informare,
asupra Constituției, asupra
libertăților câștigate în De-
cembrie ’89.

De altfel, suntem și
în fața unui mod grosolan în
care o parte susținută politic
de către guvernanții
forțează contractele comer-
ciale, decizia fiind luată, în
realitate, ca urmare a
eşecului negocierilor privind
contractul de prestări ser-
vicii în retransmiterea pro-
gramelor analogice între
TVR și Societatea Națională
de Comunicații

Or, în acest fel, actu-
ala guvernare ne poate tăia
oricând, fără a răspunde,

fără a da o explicație,
orice…

Am fost privați de
dreptul nostru de informare
în segmentul presei scrise
prin privatizarea Rodipet-
ului… Acum, suntem
cenzurați în drepturile noas-
tre de informare audio-
video, analogic, prin decizia
actualei guvernări. Privați,
cât de curând, și în drep-
turile noastre de informare
prin ultimul canal „la liber”,
presa electronică, din cauza
interpretării și aplicării
abuzive a normelor eu-
ropene privind datele per-
sonale (căci, în lipsa
acordului explicit trimis de
către beneficiari către sursa
media, prin email sau
abonare la fluxuri, site-urile
nu vor mai putea transmite
informații către grupurile
țintă). Iar asta este tot un
„început al sfârșitului”. Al
unui alt sfârșit, pe o altă
nișă, dar care, cumulat cu
involuția drepturilor noastre,
duce spre un înfiorător
„1984(2018, pe serie
nouă!)”…
.
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Am fost „regularizat”!Am fost „regularizat”!

Matei

Mircioane

ZZilele trecute am
fost „regularizat”! De fapt,
am fost executat de stat. N-
a fost decât o execuţie
financiară, numită poprire,
dar mi-a tăiat respiraţia şi m-
a durut în cont! În primul
rând pentru că statul mi-a
luat toţi banii din contul de
salarii, şi ceva pe deasupra,
trecând contul pe minus cu
o sumă consistentă. Ce
înseamnă pentru mine o
sumă consistentă? Păi,
salariul meu lunar mi se
pare „consistent”, căci el mă
ajută să trăiesc de la o lună
la alta. Şi să trăieşti, nu-i
puţin lucru! Aşa zic filozofii
(ăia pozitivişti), biologii, şi
medicii, aşa zic pacienţii, tot
aşa angajatorii şi angajaţii.
Chiar şi de la televizor, de la
la emisinile cu specialişti,
am aflat că viaţa e un lucru
mare. Prin deducţie,
înseamnă că şi salariul e
lucru mare! Pe scurt, mi-a
dispărut din cont salariul
meu şi încă aproape

jumătate. Prin surprindere!
Nu am fost anunţat, nu
nimc! Şi-am rămas în curu
gol!

Constatând eu că
din cont lipseşte un lucru
mare, m-am dus la bancă
să reclam că cineva mi-a
furat banii. Cin’ să fie, cin’ să
fie?! Păi, nu, zice banca,
sub înfăţişarea unei
funcţionare zâmbitoare de
la ghişeu, nu i-a furat ni-
meni. Aveţi o executare
silită de la ANAF (Agenţia
Naţională de Administrare
Fiscală). Noi nu facem
decât să executăm ce am
primit de la „EI”. Dă-i dreaq,
ăştia iau banii fără milă! N-a
zis chiar de dracu’, dar aşa
am înţeles eu, fiindcă mă
băteau gânduri diabolice. În
esenţă, însă, ăsta era
mesajul. Mergeţi să vedeţi
ce datorii aveţi la stat, a mai
zis. Am mers, cam foarte
nervos. La biroul popriri,
funcţionari binevoitori. Se
uită în calculator, îmi
confirmă că, da, aşa e, aveţi
o datorie, o regularizare de
impozite din perioada 2012
– 2016. Păi, şi de ce nu m-a

anunţat nimeni?! Ba, noi v-
am anunţat! Nu-i adevărat!
Se mai uită o dată şi zice,
da, aveţi dreptate, v-am
trimis două scrisori dar au
venit înapoi, că nu v-am
găsit acasă. No, aşe! Nu
prea stau acasă, că trebuie
să alerg să-mi plătesc
pâinea, cafeaua şi im-
pozitele. În sfârşit, ce regu-
larizare, pentru ce? Aaaa,
asta noi nu ştim. Mergeţi la
alt birou, acolo unde se fac
calculele. Noi nu facem
decât să punem în execuţie
poprirea.

Merg la alt birou.
Acolo o funcţionară şi mai
drăguţă, îmi explică tot, că
ce şi cum, conform legii, că
s-a schimbat legea şi, iaca,
datorez o sumă de bani
statului. Dar, se uită
funcţionara adânc în calcu-
lator şi zice, dar, staţi puţin,
că vi s-a făcut calculul
greşit, e dublă impunere,
aveţi de plătit mai puţin.
Oaaa, mi-a venit să zbor, să
o ţuc pe funcţionara
drăguţă. Cât? Cât de puţin.
Ţac, ţac, ţac, pe taste, şi
vine vestea bună. E

jumătate din sumă! Săru’
mâinile, sunteţi îngerul meu
păzitor! Vă daţi seama că
fără un înger păzitor nu ai
niciun control asupra
sumelor pe care le datorezi
statului! Eram aproape
fericit! Şi, mai mult, alţi în-
geri păzitori, de la ANAF mi-
au spus că banca a
procedat abuziv, că nu avea
voie să-mi oprească decât o
treime din salariu. Dă-i
dreaq, ăştia de la bancă fac
ce vor, parcă sunt stat în
sat!, era mesajul. Na, fru-
mos! Banca dă vina pe
ANAF, anaful pe bancă! Şi,
ce să fac? Plătiţi
dumneavoastră suma şi vi
se deblochează contul. De
unde #$#^*(@6* mă-si să
plătesc, dacă mi-aţi băgat
contul în minus! Văd că
avea dreptate fostul prim-
ministru Tudose, că să nu-
mi ţin banii în bancă, să-i ţin
sub saltea! Apoi, vin şi sfa-
turile, grijulii, cumva, expri-
mate cu compasiune. Nu
aveţi de unde să vă
împrumutaţi?

Am alergat în
stânga, în dreapta, ba,

chiar, şi în sus şi în jos am
fost! Am luat bani împrumut,
constatând, că, lumea,
totuşi, e bună. Dacă te
umileşti puţin! Am luat bani
împrumut şi am plătit. În
aceaşi zi mi s-a deblocat
contul. Şi, ce părere aveţi?
Cred că trebuie să simt,
aşa, o mândrie patriotică
pentru faptul că fac parte
din sistem. Adică, sistemul
mă are în vedere! Şi, în
plus, am ajutat statul să iasă
din rahat. Fiindcă şi el,
săracul, are nevoie de bani.
Iar eu, cu alte câteva sute
de mii de regularizaţi, am
pus nişte bani pentru
autostrăzile viitoare!
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