
Daca-i necaz, apoi sa ne veselim!
Se spune ca oamenii isi de monstreaza calitatile si defectele - cu prisosinta - in momentele grele prin care
trec ei sau semenii lor. Cred ca fiecare dintre noi a testat pe propria piele, in momente mai mult sau mai
putin placute, cota de incredere pe care o poate acorda celor din jur. Nu ne-am propus sa teoretizam
reactia oamenilor in momente de bucurie sau de tristete, credem ca exemplele fac mai mult decat teoria,
asa ca trecem direct la subiect. S-a intamplat zilele trecute sa ma nimeresc la locul unui accident la un
minut dupa ce o motocicleta s-a lovit de o masina, undeva pe Valea Ştezii. Un accident relativ banal, in
urma caruia - Slava Domnului - nimeni n-a fost grav ranit. Dintotdeauna m-am ferit de generalizari, am
evitat sa dau verdicte de genul "toti motociclistii sunt inconstienti" sau "majoritatea soferilor sunt un
pericol pe sosele", consider ca exista inconstienti atat printre cei ce se deplaseaza pe doua roti, cat si
printre cei ce folosesc patru. Cu totii am fost, indirect macar, martori ai unor drame provocate de
motociclisti sau conducatori auto care se credeau nemuritori, regi neincoronati ai soselelor si, probabil, e
normal sa se fi dezvoltat in mintea multora o samanta de revolta fata de cei ce seamana nenorociri pe
sosele. De la revolta despre care vorbim pana la bucuria sincera pe care o incearca unii in fata nenorocirii
semenilor e insa cale lunga, ce tine - as zice eu - de patologie. Ce mai tura - vura, imediat dupa impactul
de pe Valea Ştezii, unul dintre martori a aplaudat "cascadoria", exprimand ceva de genul "asa merita sa
pateasca toti motociclistii". Manifestarea locuieste gard in gard cu afirmatiile imbecililor care comentau
acum vreun an o stire despre doi oameni morti intr-un accident in genul "Bine ca au murit! De unde au
avut bani de masina aia scumpa?". Astfel de reactii profund "crestine" sunt din ce in ce mai des intalnite,
semn ca bolile mintii si ale sufletului au luat-o razna. Randurile justitiarilor si lupilor moralisti s-au
umflat aidoma aluatului in care s-a scapat ditamai bucata de drojdie. Nenorocirile ce se abat asupra celor
din jur nu-i sperie pe cei ce si-au retras ambasadele din teritoriile populate de umanitate. Orice om cu
trairi si simtiri firesti ar fi privit accidentul despre care vorbim ca pe o intamplare nefericita, atat pentru
cei de pe motocicleta, cat si pentru cel din masina. Nu-i vorba, numarul celor care s-au comportat normal,
uman a fost mai mare decat cel al pretiosilor distribuitori de vina, dar asta nu inseamna ca n-avem motive
sa ne ingrijoram pentru felul in care din ce in ce mai multi colegi de existenta inteleg sa se raporteze la
suferinta semenilor. O fi atat de greu - incat nefiind implicat direct intr-un episod dureros - sa te abtii de
la rautati si inveseliri gratuite si bolnavicioase? N-o fi, dar uite ca este!
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