Munca poate dauna codului genetic romanesc
Care credeti domniile voastre ca erau, luni seara, problemele apasatoare ale multora dintre romanis Ca
salariile bugetarilor se captusesc cu 15 procente calculate la valoarea ciuntita din octombrie, nu la nivelul
salariilor din iunies Nu. Ca scandalul pensiilor militarilor continua si pare sa fi fost stropit cu apa
nemuririis Nuu. Ca preturile la utilitati, alimente si carburanti continua sa creascas Nuuu. Ca el, romanul,
e tratat ca un negru pe plantaties Nici vorba. Am auzit luni 11 (unsprezece) persoane care se plangeau ca
24 ianuarie n-a trecut in randul sarbatorilor legale, izbavitoare de munca (sau simulacru de munca).
Semnificatia sarbatorii e mai putin importanta si, probabil pentru multi, mai putin cunoscuta; dar stiu ca
romanul poate fi patruns, la nevoie, de adanci simtaminte nationale. Daca-i nevoie, varsa si la vreo doua
siroaie de lacrimi de dragul si mila bietei patrii, numai sa-i dea naibii seful dezlegare la stat cu burta-n
sus, holbat la televizor, jucat table in fata blocului, incins gratarul samd. Daca s-ar putea sa avem 366
sarbatori legale pe an, ar fi excelent, dar poate si-atunci s-ar trezi unii sa spuna ca-i putin. Rusalii, Pasti, 1
Mai, 1 Decembrie, sfinti peste sfinti, toate sarbatorile si-au dat mana spre a-l ferici pe romanul care sta
indarjit inaintea muncii, de care, dupa cum spune proverbul, nu se teme fiindca stie a se feri de ea.
Glasurile puternice slobozite din gatlejurile ce se-nalta protestatar vor spune ca si-n alte tari, civilizate,
exista multe sarbatori legale. E foarte adevarat ceea ce spun iubitorii de caini, dispusi sa le taie
patrupedelor frunze cat e ziua de lunga; exista insa o diferenta naucitoare intre situatia de la noi si cea din
Suedia, Danemarca sau alte tari date drept exemplu: la ei, cand se munceste se munceste. La noi, cand se
munceste, se sta. Cu ce-i mai atractiva munca decat o iesire la un gratar si-o tabla cu prietenii, decat statul
cu privirea pe ecranul care-ti aduce in casa, in direct sau inregistrat un meci de fotbal sau un film cu
caftealas Se poate pune ea, munca fizica sau intelectuala cu expunerea burtii la soare, la bec sau la neons
Se poate pune aceeasi munca de-a curmezisul genelor ce lasa pe chipul apucaturilor Romanesti amprenta
iubirii de lancezealas Nici gand. Sa fie batjocura, primim. Sa fie buzunareala, primim. Sa fie amagiri cu
duiumul, primim. Dar sa nu ni se dea ceea ce-i al nostru, ceea ce ne-a consacrat intre popoarele
continentului, adica zilele libere, asta-i prea de tot! Pentru ca nu poti avea mintea odihnita si nici trupul
relaxat daca iti bati capul ori palmele la serviciu. Or daca n-ai mintea odihnita nu-i bine, ca nu te
incadrezi in peisaj. Dragostea de zile libere, in care nu faci nimic n-o va scoate nimeni din sufletul
romanului, pentru ca firea lucrurilor spune ca n-ai sa faci vreodata alpinist impatimit din marinarul
iubitor de leganat de valuri si intinderi nesfarsite de apa. De aia-i bine sa-si vada elvetienii, suedezii si
danezii de treaba lor, iar noi sa ne vedem de liberele noastre. Asa, ca sa nu ne calcam pe bombeu, unii pe
ceilalti, sa nu ni se-amestece, cumva, preocuparile.
Cuvinte cheie: romanesti style fotbal suedia 1 decembrie pre
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