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Abstract: The origin of the phrase "thoughts are free" is ancient. It appears in Cicero, but is, 

of course, much older. Closer to our time, in 1780, this expression is resumed and intensified 

in the German space, from where, in 1842, under the popular form of a song, it has been 

spread, to this day, everywhere. In a simplified context, this expression can be interpreted as 

a reaction of people to oppression, subordination, total obedience, dictatorial exploitation. In 

a deeper sense, however, the phrase "thoughts are free" is what might today be called, 

paradoxically, a justification of obedience, of that political correctness, with a sense of gradual 

self-censorship and barely noticed; its violation, immediately opening the door to the 

widespread phenomenon of labeling.  
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Originea afirmației gândurile sunt libere este străveche. Apare deja la Cicero, însă este 
intensificată și celebrată în Germania prin 1780 și editată prin 1842 sub forma populară 
a unui cântec răspândit cu fervoare până în zilele de azi, mai pretutindeni. 

În context simplificat, sintagma gândurile sunt libere constituie reacția poporului la 

oprimare, subordonare, obediență totală, exploatare dictatorială, însă și față de alte 
situații, ca o replică de necontestat, ca o nișă miraculoasă. Dacă ne gândim însă mai 
profund, această expresie constituie ceea ce azi ar putea fi numit, în mod paradoxal o 
justificare a obedienței, o justificare a acelei corectitudini politice, cu iz de autocenzură 
treptată și abia băgată în seamă, ale cărei încălcări, deschide pe loc intrarea în joc a 

răspânditului fenomen de etichetare, de lipire definitivă a unor etichete facile, cu  
repercusiuni irevocabile în mințile simpluțe, pătrunse lent de igrasia ideologiilor beznei. 
Așadar, fățărnicia, ipocrizia cu moț, minciuna cu două fețe, subtil inculcate. În perioada 
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interbelică, un filozof cu volume gustate de publicul larg, spunea despre comuniști: una 
spun, alta gândesc și cu totul alta fac. 

Una e să spui lucruri anoste, pentru că „așa se cuvine“ și în același timp să gândești 

cu totul altceva, lucruri care „nu se cuvin spuse“, care circumscriu însă un adevăr. Între 
zona lăuntrică a adevărului amușinat, dar amuțit și exteriorul păstrării conveniențelor se 
cască un gol catastrofal. Și iată, tocmai aceasta este celebrată într-un cântec lansat cu 
patos, și cu o jubilată satisfacție de „superioritate”, chiar și-n zilele de azi. 

Trecând peste reacția lesne de înțeles a răspunsului dat – cu celebrată superioritate, 

cu ifosele unui totalitarism radical și-al unei oprimări inimaginabile – el, acest răspuns, 
această replică „mântuitoare“, așterne justificator, calea obedienței și-a mândrei 
slugărnicii, prin denotarea „șansei“ gândului neexprimat, „liber“, ca și cum s-ar spune cu 
o satisfacție imberbă: sunt slugarnic, obedient, însă, gândurile sunt slobode, nu le 
constrânge nimeni, sunt libere! 

De aici și existența a numeroase categorii de oameni, din care pomenesc aici doar 
lichelele, căci mi se par cele mai rafinate, cele mai subtile. La ele, între aceste două zone, 
cea lăuntrică, a libertății gândurilor, vorba cântecului, și cea externă, există o continuă 
alternare, încât nu mai știi ce să crezi. E o confuzie intenționată, prin care se cade în 

capcană extrem de ușor. 

Dincolo de nuanțele oricărui context, am crezut și eu că un fundament, o temelie, ne 
unește profund, pe mine și pe foștii cunoscuți ori prieteni, încât nimic nu ne poate 
destrăma; însă mulți, cărora le-am spus acest lucru, în ciuda unor atitudini paradoxale a 
lor, au spus cu toții doar, care temelie? Dinspre această „inocentă“ ori perversă întrebare 

încep să se ivească ca prin minune tăinuite ranchiune, gânduri „libere“, făcându-și loc 
printre crăpăturile, printre firidele rocilor minții, care nu le mai putea tăinui acum, din 
jena celui „trezit“, chiar dacă, doar pentru câteva clipe.  

Renunțarea la adevăr denotă un început de tară evolutivă de caracter (considerat azi 

de mulți un anacronism), și încet, acești preopinenți devin cărămizi șantajabile ale unui 
sistem mafiot, cimentat. Doar o persoană șantajabilă ajunge azi într-o funcție de 

răspundere.  
Majoritatea populației se descurcă, iar ceilalți, cei adevărați, străbat cu decență 

greutăți de tot soiul. Unii răzbesc răbdător, alții se descurcă. Să aducem așadar, un imn 
de slavă cântecului de mironosiță, pe baza gândurilor atât de slobode. 

Acest fenomen constituie însă o problemă fundamentală a omului pe parcursul 
întregii istorii. O legitimare a fățărniciei, ipocriziei, minciunii cu două fețe, o nișă împăcată 
în contextul conștiinței, atât de ignorate până în zilele noastre în orice context. Am 

evidențiat de mult acest lucru într-un eseu în care invocam introducerea unui treptat și 

aprofundat studiu al conștiinței, începând încă din clasele primare, și apoi dezvoltat 
treptat în toate clasele următoare până la absolvirea școlii ori a gimnaziului sub forma 
unei materii separate a studiului aplicat al conștiinței. Însă, gândurile sunt libere, nu-i 
așa? 
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Mai fiecare se întreabă azi, cu neliniște, cu o continuă suspiciune, cine e cel din fața 
mea, indiferent că e cunoscut, necunoscut ori vechi prieten. E starea de neîncredere 
semănată de acoliții beznei în noi. O neîncredere în fiecare, și mai ales în sine, fără a te 

mai putea recunoaște, în cele din urmă, nici măcar pe tine însuți. Majoritatea oamenilor 
simt nevoia stringentă de a fi conduși, așteaptă un conducător și se supun acestuia lejer, 
atât din comoditate, cât și din teamă. 

Îmi aduc aminte, când am venit prima oară în Germania. Trebuia, spre a obține după 
studii, diploma de la universitatea din Freiburg, să fac înainte o practică la o firmă. 

Inginerul de acolo, un om absolut imperturbabil (tot ca reacție germano-elvețiană, de 
sorginte tipic-britanică, apropo de acceptarea, legiferată tacit a acestui soi de duplicitate, 
ipocrit asumată și ea), și cu care m-am împrietenit pe parcurs, i-a spus cândva, mult mai 
târziu, soției, „Dacă soțul tău s-ar fi născut aici (!!! … AZ), mulți nu i-ar fi ajuns nici la 
degetul cel mic“ – Sie wärenn nicht imstande ihm das Wasser zu reichen … 

Asta constituia mai ales, o dovadă clară a faptului că el m-a ascultat cu adevărat, 
deseori, deși era mereu tăcut. L-am pus așadar, deseori pe gânduri cu perorațiile 
mele, însă what can I do, se ostoia el în zona lăuntrică. În mintea și-n gândirea lui, nu-i 
așa? De aceea, se pare, îmi și spunea deseori că sunt un idealist incurabil. Toate acestea, 

fără de un rictus, firește. Și-atunci, de ce îi dădeam totuși de gândit? 

Pe atunci, acest lucru mi-a dat de gândit. Nu înțelegeam: nu eram tot eu, cel venit de 
pe un anume meleag și cel de aici și acum? Însă, iată că nu era așa, nici în mintea acestui 
domn. Era în fond vorba de la trecerea (implicit și impregnarea mentală) de la un 
colimator ideologic, la altul, pe care acest domn îl considera absolut normal și acceptabil, 

dacă vrei să înaintezi în viață, și în deplină concordanță cu o anume corectitudine politică, 
pe atunci nevehiculată încă, însă mereu prezentă, mai ales prin tabu-uri.  

Nu se aud și azi atât de des vorbele de jinduire ale mulțimilor ignorante și frizând o 

înspăimântătoare naivitate și frăgezime de mahala: ah, abia aștept revenirea la normal, 

dragă! …  -  de parcă ce-a fost, cu puțin înainte, ar fi fost normal … 
Pe aceste meleaguri, te concediază cu un zâmbet politicos, deși în mintea lor se petrece 

altceva, un altceva configurat prin vorbe, pe care le poate bănui fiecare. La noi, încă se 
mai rostesc aceste vorbe, deseori abjecte, cu o satisfacție la fel de abjectă, însă cu o alură 

de potentat absolut, de zbir și vizir, departe de orice onestitate și ele, în fond, însă cu 
satisfacția grobiană a descătușării de propriile tare. 

Ești slugarnic, obedient, ordonat, disciplinat, controlabil, însă tu gândești cu totul 
altceva, căci gândurile sunt slobode, nu-i așa? O pliere treptată, furișă a indivizilor. O 
lume dominată de forțe oculte, sub cârmuirea unor guverne și parlamente inculte. Cine e 

vinovat, bietul popor, conciliat, împăcat cu sine în mod iluzoriu, tocmai prin cântecul 

popular de mai sus? 
Deunăzi, am văzut un fost înalt demnitar militar al serviciilor de cercetare a 

fenomenelor ținute strict secrete, top secret, de la care se trage jocul de cuvinte de mai 
sus, ocult-incult, spunând următoarele unei reportere, Ea: „Domnule..., dacă ați avea 
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vreodată șansa să vă întâlniți cu un extraterestru, ce i-ați spune?” Și el, după un scurt 
moment de reflectare: „Să știți că m-a frământat mult și pe mine întrebarea 
dumneavoastră … I-aș spune simplu, te iubesc”…. Ei, nu e așa că e grubă, alăturarea cu 

acest cântec popular, mântuitor? Oare, ce-ar avea, în ăst caz în gușă și-n căpușă, extra-
terestrul, reptilianul? 

Cândva, printre multele slujbe pe care le-am efectuat pe aici (tot din dorința de a putea 
rămâne inadaptabil la supuneri și încolonări, de a rămâne în acord cu mine însumi, și nu 
cu ceea ce se impunea ca parte a unei stranii discipline a succesului și implicit și a 

profitului demonic, mereu evocat – însă vă închipuiți că am scăpat deplin de ele?), am 
fost și recepționer la un mare hotel, aflat pe o mică insulă, plină de lebede, aproape de 
locul, unde s-a născut Hölderlin, la Lauffen. Munceam doar noaptea, din aceleași motive 
evocate puțin mai sus. La bar se afla un turc. Familia lui se afla, cu excepția mamei 
nemțoaice, în apropiere de Istanbul, aproape de mare. Tatăl lui, îmi spunea el, a fost și 

este comunist. Îl citea cu înfocare pe poetul turc, Nazim Hikmet, și lucra și el, doar 
noaptea. Când sosea în zori, dorea să doarmă. Tocmai atunci, muezinul urcat în turn, se 
apuca de gemete, bolboroseli asurzitoare și urlete, de acolo, din vârful minaretului. Slujba 
de dimineață. Tatăl ieșea afară, cu nervii încinși, sumar îmbrăcat, urlând și el la rândul 

lui: „Ce tot bocești bă, ca un buhai, ca un apucat? Mai există și oameni, care au trudit toată 

noaptea și acum vor să doarmă… ‘mnezeii tăi! …“ Ei, nu este asta, vorba unui adevărat 
comunist turc, hikmetian  -  departe de mângâierile cântecului popular menționat mai 
sus? Cel puțin nu era un delator. Ar fi fost un risc mult prea mare, nu-i așa? 

Însă, pe acest barman turc, un tip inteligent, vorbind cursiv germana și alte vreo două-

trei limbi, l-am auzit deseori șoptind furios, spre a nu fi auzit: „Bandă de fățarnici!”  …  – 
se adresa de fapt nu numai la colegii lui șvabi, chelnerii, pe care-i simțea judecându-l pe 
ascuns, firește, în gândurile lor slobode, tainice, amintindu-i în fond cine este, și anume 

prin mici detalii, pe care orice om aflat departe de țară, orice venetic, ajunge încet să le 

deslușească. 
Proferând această izbucnire furioasă, el însă se referea și la faptul că aceștia, una îi 

promiteau, verbal să îndeplinească la timp, și alta făceau pe ascuns, căci el fusese pus de 
șefie, datorită calităților și onestității sale, să fie supervizor acolo. Și colegii lui făceau 

acestea cu un zâmbet mieros, sub care însă se ascundeau multe. El le simțea însă nuanțele 
jignitoare, sub spuza mieroasă. Păi, ce mai ziceți de splendoarea ăstui cânt popular? 

În acest sens, trebuie să mărturisesc, după o îndelungă, justificată reținere, următorul 
lucru, pe care nu l-am mai menționat niciodată: mă uit la un om, la chipul și la ochii lui, 
și abia apoi, ascult, cu stupoare, ori în caz contrar, cu mare bucurie spusele lui. Din sunetul 

glasului citesc însă, ca dintr-un catalog de mode. Vocea, sunetul, vibrația ei îl trădează.  

Și acum se întâmplă mereu un lucru bizar și pe care, până acum l-am trecut sub tăcere. 
Pe măsură ce forța, energia furiei, stuporii, indignării și-a consternării mele, față de 
prostie și nerușinare sporesc în vibrație, pe atât se diminuează, până la un abia mai auzit 
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murmur, cele spuse de el cu voce tare. În schimb se face auzit un ecou al minții lui, în care 
se ascund adevăratele gânduri și pe care le deslușesc cu limpezime.  

Constatarea acestei adevărate atitudini schizofrenice, îmi provoacă deseori stări de rău 

absolut. Azi, tot mai rar. Aud, încep să înțeleg, și nu pot decât să mă mir, cu un soi de milă 
sfâșietoare. Animalele nu ne-ar regreta deloc dispariția. 

Mă gândesc cu drag la o emisiune scurtă, în care un bătrân chelner de la Carul cu bere, 
evoca calitatea excepțională a berii de pe-atunci în acest local vizitat de multe celebrități, 
stacanele de bere cu capac argintat, un local, pe atunci, deschis dis-de-dimineață, între 

strigătul cocoșului și până târziu, până la furișarea pisicii negre trecând strada. 
Pe atunci, a spus bătrânul chelner, a avut loc un mic incident. Un client a urlat că în 

supa lui e un gândac. Chelnerul tânăr, care a venit de îndată, un tip neimpresionabil, însă 
inimos, a pus fără să ezite mâna pe gândac și l-a înghițit, spunând clientului: „Ce gândac 
dom ‘le, e doar o frunză rătăcită, scofâlcită de cimbru!”. Astfel, „a salvat onoarea și numele 

localului ăsta celebru”,  a mai oftat chelnerul, acum bătrân… Păi, ce mai ziceți acum de 
splendoarea ăstui cânt popular? 

Însă, iată că tot datorită acestui și acum foarte celebrat cânt, tot mai dihai se aude și 
se spune, orice ne-ați face, oricât de slugarnici, supuși, obedienți am fi noi, chiar până la 

totala acceptare și obișnuire cu acestea, încât nici nu ne mai dăm seama, nici nu ne mai 

ostenim a le băga în seamă  –  gândurile sunt libere. Asta, îmi amintește de vorba unui 
secui, pe care l-am întrebat ceva referitor la dantura lui jalnică, „Păi … atât-am băut, de 
mi s-au topit dinții …”. 

Totul seamănă teribil, cu cei, care își dăruiesc reciproc de Crăciun, pietre ori lespezi 

de mormânt, frumos împachetate. Sunt unii, care se tem rar. Sunt teme-rari (vorba 
demnitarului militar, mai sus pomenit). Unde sunt ei acum, în această lume a balcoanelor 
contemplative, dominate de forțe oculte, peste meleaguri contaminate de guverne inculte 

(vorba, tot a demnitarului militar menționat mai sus), unde sunt toți cei care spun, ce-i 

în gușă, și-n căpușă?  În fond tot un ricoșeu al cântului ăsta celebru, nu? 
Înaltul demnitar militar, de care vorbeam însă, a mai spus niște vorbe absolut 

simptomatice, grave, adevărat tragice în acest sens. El spunea, parafrazez: stăteam pe 
stradă spre a ne manifesta nemulțumirea fată de tot ce se întâmplă, față de toate faptele 

abominabile și de neînchipuit din țara asta; pentru pensiile de foamete, care li s-au acordat 
colegilor mei, care au muncit o viață întreagă, pentru mult altele …iar la ferestre și pe 
balcoane, grupuri de tineri, lume, ce să mai zic… I-am invitat să ni se alăture, că și pe ei îi 
viza, ori îi vor viza în fond…însă ei ne luau în bășcălie, ne luau în derâdere , bând și 
fumând… Mai e ceva de spus? Într-adevăr, animalele nu ne-ar regreta dispariția totală de 

pe aceste meleaguri.  

„Acum nu mai există țărani, doar fermieri“, a mai spus cu mâhnire, același demnitar. 
Nu sunt însă, gândurile slobode, ca în celebratul, ba chiar și azi, mândrul cânt? 

Unde ne sunt învățații, artiștii de altădată …aflați în fruntea chemării și a jelaniei 
oneste, nu a populației, ce ascunde doar puieți de viitori profitori ori parlamentari, ci a 
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celor tăcuți și obidiți, a unui popor îndurerat și fără de podețul unei orientări? Adevărata 
solidaritate, adevărata gușă și căpușă e doar cea a chipurilor re-întoarse spre 
lumină. Restul mascaradelor, caduc. 
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