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Marinela PREOTEASA

Sixth Interna ional Antology on para-
doxism, 2010, editat  de Florentin Sma-
randache, ne pune în tem  cu starea actual
a lucrurilor i chiar a fenomenelor naturii din
spa iul interna ional al existen ei.

S-ar putea spune c  tr im în epoca para-
doxist . Dac  deschidem bine ochii i privim
ca vulturii, e imposibil s  nu ne g sim victimile
printre am râ ii de func ionari cu burta lipit
de ira spin rii i ochii pierdu i în fundul ca-
pului, ca i cum ar vrea s  demonstreze vre-
murilor actuale i mai marilor rii c  lumini a
de la c  p tul tunelului este, de fapt, în capul
fiec ruia, dar tunelul e surpat i nu mai str -
bate lumini a pân  la limuzina de lux a dirigu-
itorilor rii, plini de ifose i comenzi de grup
pentru stingerea sau nestingerea l mpii din
co melia s racului sau de la aprozarul-ghe-
ret  de cartier, la mod  de altfel!

Mijloacele moderne, electronica, în spri-
jinul iubirilor de la distan i prieteniilor
adev rate, îi întâlnesc pe internet pe: Janet
Nic i Florentin Smarandache, printr-un
„chat” oltenesc închinat paradoxismului
practic, de mii de ani existent la tot pasul
printre noi, dar ca un gen literar invizibil i
cinic cu protagoni tii s i, un „chat” de genul
„La lilieci”, al marelui poet Marin Sorescu,
tot oltean de altfel, din Bulze ti, la o alerg -
tur  de iap  de B lce tiul lui Florentin Sma-
randache.

Printr-un limbaj specific locuitorilor Ol-
teniei, cei doi jongleaz  cu cuvintele de la
în imi de cote apropiate, parcurgând, cu

A [asea antologie interna]ional#
a paradoxismului

me te ug, etape i fapte din via a românilor
din România i de pretutindeni, din cele patru

ri ale Terrei, spunând pe fa i pe dos, cu
duh de olteni coli i i plimba i pe c rile
lumii, despre via a românilor i nu numai.

Cei doi, sfidând orice cenzur  de orice
fel, dau cu adev rul pe mas , în v zul lu-
mii, precum d  cu zarurile barbutistul înr it.
Curajul, ca la to i oltenii, vine, urc i coboar
din vadra de vin:

J.N: „s  o omolog m (...) s  o damigei-
m!”

F.S: „s  o ulcioriz m de la vadra de vin!”,
e vorba de altfel despre aceast  carte.

De fapt, din „chat” reiese c  maestrul pa-
radoxist Florentin Smarandache va sponso-
riza (a sposoriza - n rav evreiesc!) cartea cu
pricina, adic  Sixth Interna ional Antology on
paradoxism, i asta numai de dragul promo-

rii  paradoxismului ca o necesitate i o ana-
liz  a existen ei, în fapt.

Cei doi trec în revist  o serie de c rturari,
ziari ti, scriitori i oameni politici (adic  pe
cei cu frâiele i caii, care merg cu c ru a împie-
dicat  de  când au  tras  la  Cotroceni,  ca  la
han...).

FS: „(...) Acum e vremea oportuni tilor!”
JN: „Ce e bun în aceast  lume nebun ?”
FS: „Ceea ce nu pare bun...”

a c , printr-o franche e demn  de pa-
radoxi ti, cei doi arat  cum scara valori-
lor e r sturnat , cum non-valoarea a câ tigat
i câ tig  teren în fa a valorii!

 fie oare de vin  politica damigenei i a
cârna ilor de Ple ...? Chiar nu mai are impor-
tan , atâta timp cât înv mântul i s tatea
merg de-a bu ilea, ca ni te copii de , fu-
ri ându-se prin tufi urile de la grani , sau
trecând f lo i, cu pa aportul în buzunar, cu
gânduri de adio p mânt natal i m lig  cu
brânz , adio sarmale cu uic  fiart ! Venim,
fast-fooduri, în b tura voastr , s  v  sa-
vur m!

Antologia are, pentru prima dat  în con-
temporaneitate, un decalog paradoxist. Au-
torul,  Florentin Smarandache, printr-un umor
amar atinge axiomatic realit i ale vie ii, de
fapt concluzioneaz  în spirit paradoxist tra-
di ii i fapte obi nuite din via a, obiceiurile
i tradi iile poporului român, povestind toate

acestea sub titlul: „Folclor paradoxist, Ro-
mânia”. .

Nu putem s  trecem cu vederea, în acest
Decalog, peste „verdicte” ca:

01. Daca vine muntele la tine, iar tu nu
ti Mahomed, FUGI!… este alunecare de

teren.

04. Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul,
fie devin din ce în ce mai buni, fie se trans-
form  în o et.

05. Munca nu a omorât niciodat  pe
nimeni… dar de ce s  ri ti?

06. Nu este important s  câ tigi… este
important s -l faci pe cel lalt s  piard .

08. Întotdeauna dragostea a fost con-
siderat  mai important  decât banii. Dar
nimeni nu s-a întrebat cât cost  1 kg de
prezervative.

09. Nimeni nu e destul de inteligent ca
 poat  convinge pe un prost c  e prost.

10. Cu cât regula e mai strict , cu atât
capul care a conceput-o e mai prost.

În cele 231 pagini întâlnim paradoxi ti din
toate colturile lumii, cei mai multi români; doar
ai no tri î i permit s  fredoneze pe valurile
emigr rii: „Fie pâinea cât de rea, tot i-o fur
cineva!”

Cu bune aprecieri i respect, amintesc
de: Gh. Niculescu, Elisabeta Koksik, Gh.
Roca, Eugen Evu, Ionu  Caragea, Constantin
M. Popa, Constantin Marghi oiu, Constantin
Matei, Doru Mo oc, Liviu Florian Jianu,
Javier de la Rosa (Spania), Octavian Laiu,
Surdescu Alexandru, Iancu Gheorghe, Sava
Postolache, Mihai Stroe, Doina Irina Stroe,
Elena Armenescu, Carlogeanu Drago , Iulian
Alupoaiei, Dumitru P un Mih ilescu, Florian
Dumitru, Eugen Zainea, Corina Firu a, B n-
ceanu Vasile.

Paradoxismul englezesc, albanez, ben-
galez condimenteaz  Antologia i de nene-
glijat este folclorul românesc paradoxist, dac
mai marii rii ar fi plecat urechea la câte o
coas  sau hor , cum dau sfaturi str mo ii,
cu umor, din cele mai vechi timpuri, de pe
vremea invad rii de c tre romani, mongoli,
turci ... a lini tii vetrelor i p durilor dace,
mai târziu române... nu s-ar mai f li pe plaiurile
noastre: ho ia, frica i ru inea, iar românii ar
hori cu paradoxuri pe la nun i i botezuri
numai cum ei tiu.

Sixth Interna ional Antology on pa-
radoxism  este o culegere de texte, u or de
citit, care aduce logica r bd rii i r st lm cirii
zicalelor, paradoxurilor vechi i noi, în limba
român i în alte limbi, ca i pe un instrument
de supravie uire în fa a cinismului de criz i
dorin ei de putere a omului de rând, colit
sau ne colit, dar cu sim ul drept ii i gus-
tul pentru frumos i armonie, dornic s  aib
i s  priveasc  ceea ce nu exist , de foarte

multe ori doar în mintea i gândurile sale.




