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Aforismele – Judecată care redă într-o formă expresivă și concisă un adevăr sau o părere cu privire
la viață; cugetare, sentință, maximă. Mi-am amintit… de unele aforisme ale lui în legătură cu
ucenicia mea de undițar. Pescuitul, zicea domnia- sa, e o îndeletnicire liberă și plăcută, chiar când
nu prinzi nimic, deși peștele de undiță și mămăliga de râșnita nu țin saț. Aforismul e o cale de
comunicare cu cititorul mult mai rapidă și mai convingătoare decât poezia și filosofia. Chiar și „
Profesorul” lui Hitler, Frederich Nietzsche a scris aforisme!

Un ziarist hâtru, dar și inspirat, titra despre evenimentul de la Tecuci: „Elevii au pus Tecuciul pe
harta culturală a lumii. De azi voi fi acolo, mereu.” Am găsit acolo oameni minunați: muzicieni de
certă valoare evoluând la un ATENEU PARTICULAR! Numele proprietarului acestui Ateneu, Doru
Pelin!!

Dar, și un profesor inimos, cu certe inclinații literare Vasile Ghica. Citez din, programul făcut de
organizator: „Ediția de debut, cea din 2017, a fost marcată de prezența lui Naji Naaman,
personalitate de cel mai înalt rang al culturii universale contemporane (detalii în Antologia din
2018). Reamintim că volumul „Gânduri desenate” realizat de elevii noștri, a fost tipărit la Beirut, în
condiții grafice excelente, în șase limbi, în 3000 de exemplare și difuzat în foarte multe țări. Un
scriitor inspirat afirma că elevii noștri „au pus Tecuciul pe harta culturală a lumii”. Cu această
ocazie am prezentat revista „Independența
română”, iar acum ne ținem de cuvânt ilustrând evenimentul.

Ediția a doua a fost racordată la tematica Centenarului Marii Uniri. Scriitori importanți, din țară au
depănat idei înțelepte și s-a lansat o antologie. La care, din cele 500 bucăți editura mea a
sponsorizat 200!

Întrebat fiind odată, de către un apropriat, „Care este inamicul nr. 1 al aforismului? domnul Ghica a
răspuns: „Banalitatea, mediocritatea.” Am găsit la Tecuci vitalitate, perseverență, nicidecum
banalitate. Am fost la un liceu în care elevele au fost aprige în a ne pune întrebări dificile și a ne
pune în dificultate. Tot cu acest prilej au fost lansate și alte două antologii de aforisme, în afară de
cea oficială. Autorii sunt: Daniela Toma și Ionuț Caragea. Cum am mai afirmat… am sponsorizat
acest Festival și m-am integrat prin discursuri, în spirit și simțire. Ce va fi nu s-a arătat încă.
Aforismul continuă… Spunea cineva odată, că nu ne cunoaștem țara…E chiar așa.
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