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Plecară cărŃile din casă. 
 

Poate nu ştiŃi, dar pe Facebook (Carte virtuală) dacă nu dai citate scurte sau simple postări nu te 
citeşte nimeni, deoarece dacă este scris mai mult, adică o pagină deja devine un chin pentru cel ce doreşte să 
o citească, iar dacă sînt două sau mai multe pagini sau ferească sfîntul o carte îl apucă damblaua şi îŃi mai 
trage şi o înjurătură că nu ai de lucru şi că îl cam jigneşti, că ce, el este om de afaceri, om cu treburi şi nu are 
timp de astfel de fleacuri. 

Aşa că, nu aŃi văzut că şi pentru un răspuns rapid pe acest Facebook (Carte virtuală) sînt nişte 
gogoloaie undeva în stînga jos. 

Şi chipurile, prin ele trebuie să ne arătăm bucuria sau aprecierea pentru ce este afişat/postat. 
Şi că, auzi-tu! nu mai trebuie să mai scriem, că este pierdere de timp. 
Ne spun ei cum şi ce să facem, bineînŃeles pentru cei cu multe probleme pe cap, pe cap în cap, uite că 

îmi este greu să aleg, de fapt, nu ştiu cum se zice, ce tot mă fofilez şi eu, ruşine să-mi fie, că ce o fi şi în 
capul meu? 

Aa, nu ştiŃi ce sînt alea gogoloaie? 
De bre, nişte pictograme, era să zic nişte desene rupestre de prin peşteră (sau grotă, ca să mă dau şi eu 

mare), parcă ne-am fi întors în preistorie şi încă nu s-ar fi inventat scrisul şi comunicam prin semne şi lăsam 
cîte un mesaj prin accesarea acestor pictograme. 

Dar mă rog, asta e. 
Iar dacă ne place, aşa cum am spus, apare şi ceva scris: „Like” (Îmi place) şi „Share” (Distribuie). 
Sînt vreo şase gogoloaie dacă nu mă înşel, că uite că nici de numărat nu mai ştiu, chiar!, ia număraŃi-

le şi singuri. 
Eu am să le enumăr: 
- Îmi place (Este un cerc albastru cu o mînă albă cu degetul mare în sus în centru, AtenŃie! a fost o 

tentaŃie să se introducă şi (un gogoloi) o pictogramă cu o mînă cu degetul mare în jos, dar faptul că trebuia să 
aleagă şi cum exista posibilitatea să se greşească, deoarece trebuia să mai şi gîndeşti dacă îŃi place sau nu, s-a 
renunŃat s-ar părea la această ultimă pictogramă, ar fi dat prea multă bătaie/durere de cap, aşa că ... jos cu 
ea.);  

- Ador (Este un cerc roşu cu o inimă albă în centru);  
- Haha, Uau! TristeŃe, Furie,  

iar aceste ultime patru gogoloaie s-au preluat, cred, din locul unde se tastează pentru scris de pe un telefon 
inteligent, de bre, se numeşte Smartphone (normal că este un cuvînt englezesc, da’ ce credeaŃi!) unde apar 
mai multe pictograme (adică gogoloaie aşa cum îmi place mie să le numesc şi care s-ar părea că le-au pus 
acolo pentru a uşura pe cei cu probleme, dar şi pentru cei care nu prea le este drag să mai scrie sau mai nou 
n-au timp, ei muncesc să cîştige bani, mulŃi bani. 
 Dacă nu ar fi dat traducerea la „Like” şi „Share”, eu aş fi crezut că cineva din zona unde trăiesc eu 
acum i-ar cere (zice) ceva unui vecin de-al său : Cere („Share”) mă ceva lui Lache („Like”). 

Că dacă ar fi fost în zona mea de baştină, ăia îŃi trag o mamă de bătaie şi după aia te întreabă care-i 
problema de nu vorbeşti româneşte.  

Dar m-am întins cam mult şi uite că îmi este teamă să nu depăşesc o pagină, deoarece nu mă mai 
citeşte nimeni, că şi aşa nu mă citeşte, dar barem mi-am spus un of, m-am descărcat, adică am defulat, 
atenŃie!, nu se zice refulat.  

Refulat se zice numai la ce iese, de exemplu, dintr-un canal de canalizare, însă dacă ne referim la om 
înseamnă a respinge, a înăbuşi din domeniul conştientului în subconştient imagini, dorinŃe, reprezentări, idei 
sau tendinŃe neplăcute, care contrazic conştiinŃa morală a individului, iar defulare înseamnă a da curs liber 
ideilor sau tendinŃelor refulate în subconştient. 

Am încercat să fiu cît mai scurt şi mai sugestiv în exprimare, dacă totuşi nu aŃi înŃeles apelaŃi la DEX 
(DicŃionarul Explicativ al limbii române) sau la alt dicŃionar, dar să fie român. 

Toate cele bune! 
Spor la citit! 

Cititul!? 
„Nu-i un chin, 
Că nu-i venin, 
Ci o plăcere, 
Dar nu de bere, 

Ci de ştiinŃă, 
Nu de fetiŃă. 
Aşadar, 
De multă carte. 
Să aveŃi parte.”  

........................ 
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Cu regret răspunde Romulus Vulpescu unui confrate într-un interviu la întrebarea: 
– Şi ce rămîne după Romulus Vulpescu? Poate, vorba lui Arghezi, „un nume adunat pe-o carte”?  

CărŃile şi le dă … ?  
– „P ăi le dau, că n-am încotro … Am scris şi-o poezie cam tristă… cum pleacă din casă cărŃile.  

Dom’le, aş prefera să rămîn colb din filele unei cărŃi. Ăla pe care-l sufli …”  
 

„Plecară căr Ńile din casă  
pornind pe ultimul lor drum, 
iar stinsul filelor parfum  
şir de-ncăperi golite lasă.  

 
De raft, şi-o gioarsă de volum  
se-agaŃă şi nu vrea să iasă; 
absenŃa căr Ńilor apasă 
ca un banal regret postum. 

 
ConfraŃii ce-mi veghează visul  
sînt strămutaŃi în empireu, 
şi-acum constat la rîndul meu 
cît de zadarnic mi-a fost scrisul.  

 
Măcar sper, destrămat în moarte,  
să mă prefac în colb de carte.”   

                                (Martie 2011) 
 
  


