
Eroi(sm) si smecheri(i)
Azi e 13 Iunie. Sarbatoarea inaltarii Domnului si Ziua Eroilor. Deci, putem vorbi despre eroi. Nu va
speriati, nu va apucati de cascaturi plictisite, ca nu va fi vorba despre vesnicele si ocazionalele povesti
despre Rovine, Calugareni, Plevna, Marasesti-Marasti-Oituz, nici despre dusmani facuti una cu
pamantul, drapele fluturand victorioase, voievozi calare cu diverse arme albe in maini, generali pozati in
posturi generaloase ori de ura-ura-salt inainte-sus-sus la parapete. Ci despre alt fel de eroism. Unul
ne-omagiat cu "depuneri de coroane si jerbe de flori ", ne-vorbit in discursurile "reprezentantilor
autoritatilor " (scrise de sclavii PR ai acestor reprezentanti) si, in principiu, nebagat in seama. 
  
  Ce e aia un erou? Bat/Iron/Super/Spider Man? James Bond? Django Dezlantuitul sau Bastardul
Inglorios? Chuck Norris, Steven Seagall sau Jackie Chan? Or fi, dar in filmele lor americanesti. La noi,
un erou e ceva mai simplu si mai putin spectaculos. Dar mult mai... eroic. E si simplu sa fii erou: trebuie
doar sa nu te vinzi, moralmente vorbind, celui care da mai mult, sa ai anumite valori care depasesc
confortul, fizic si nu doar, din ograda proprie si, mai ales, sa te bati pentru ele. Sa fii, de exemplu, ca
primul erou necunoscut ce mi-a trecut acum prin cap: copilul din "Hainele noi ale imparatului ", de Hans
Christian Andersen. Care a spus exact ceea ce era de spus pupincuristilor din jurul lui, ce admirau toaleta
(nu wc-ul, cealalta) imperiala inexistenta, spunand ca "imparatul e dezbracat ", desi OK ar fi fost sa
aplaude si el din manute, ori macar sa taca. Ati prins ideea, nu? Asta este, nu s-a prea auzit de eroi
inregimentati, care sa respecte regulamente ori sa fie "in rand cu lumea " in materie de opinii. La fel, nu
am auzit de eroi care sa plece capul ca sabia nu-l taie ori facuti frati cu dracul pentru a trece punti. Aceste
lucruri sunt apanajul smecherilor istoriei si societatii, care privesc eroismul ca pe un comportament de
fraierul mileniului care nu stie decat sa comenteze, sa nu-i convina, sa ia atitudine atunci cand mult mai
profitabil ar fi sa taci, sa te integrezi, inregimentezi, urli impreuna cu lupii de dragul haitei, pentru ca
viata ta sa fie comoda iar ranjetul de "stiu sa ma descurc " sa fie complet.
  
  Cel care a zis "negru " cand partidul dadea directiva ca negrul e alb e un erou. Nu sunt eroi cei care l-au
eliminat pe "defetist ", chiar daca au actionat cat se poate de regulamentar si au fost laudati si avansati
pentru asta. Erou este cel care nu a ucis atunci cand toti ii ordonau "ucide! ". Erou este cel care salveaza o
viata de om neglijand-o pe a sa, nu cel care sta pe mal si spune "uite la prostu' ala ce varza e! ". Erou este
mama care statea zilnic la coada la lapte de la 5 dimineata pentru a-`i hrani copilul, nu vanzatoarea care
punea "de-o parte " pentru prieteni si pile. Erou e soldatul marilor batalii care, alaturi de camarazii sai,
si-a propulsat superiorii in cartea de istorie, el ramanand doar un nume pe un monument uitat din satul
natal. Erou este sotia detinutului politic care a rezistat tuturor santajelor autoritatilor si a "prietenilor " de
a divorta de un "dusman al poporului ". Eroi sunt cei care au incercat (si nu prea au reusit, ca, deh,
materia prima nu era cea mai propice) sa-i faca pe romani o natiune nu atat de fenomenala, cat macar
normala. in definitiv erou este fiecare dintre noi care nu se lasa dus de valurile, modele si convingerile
vremii si stie clar ca nu tot ce zboara se mananca si ca uneori confortul (material, mental, moral) bazat pe
compromis pute cat 30 de bude desfundate. Asta e. De eroi(sm) si smecheri(i) e plina lumea. Voi de-ai
cui sunteti?
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