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EDITORIAL

Gheaþã
la
mal!

Prinºi între crizã ºi inundaþii, noi, românii, vrem probabil sã nu ne
dezminþim, pentru cã, iatã, ne vãicãrim din nou ca nimeni alþii. Deºi criza
bântuie în întreaga Europã, generând peste tot mãsuri de austeritate radicale, iar ploile ºi inundaþiile sunt departe de a se fi redus numai la
România, cu gura mare suntem numai noi. Pentru cã, printre atâtea
tradiþii frumoase pe care le pãstrãm din moºi strãmoºi, a rezistat din
nefericire ºi obiceiul de a ne plânge singuri de milã. M-a ºocat pur ºi
simplu imaginea unui localnic de la Sãuceºti, care poza teatral în propria casã, stând liniºtit pe canapea, cu apa pânã la genunchi! Dincolo
de orice altceva, era nu numai semnul resemnãrii, ci ºi sau mai ales
ipostaza tipicã cetãþeanului care-ºi plânge de milã. Nu e exclus, desigur,
ca tabloul respectiv sã fi fost regizat de scenariºtii populiºti care
zugrãvesc din rãsputeri apocalipsa, dar în peisajul „sinistrat pe canapea, în propria casã”, nu mã îndoiesc cã impactul la orice om cu scaun
la cap era exact invers decât cel scontat. Nu de alta dar, pe uliþele inundate de la Sãuceºti, acolo unde armata, jandarmii, pompierii ºi forþele
ISU se strãduiau sã stãvileascã apele, împreunã cu localnicii, unul care
stãtea bine mersi pe canapeaua din sufragerie, cu picioarele în apã, e
limpede cã, de fapt, era un nesimþit care cerºea milã. Cum ºi pe terasele
de la Galaþi se spune cã a fost dever mare la mititei, al cãror preþ a crescut mai repede decât cotele apelor Dunãrii. Cã, vorba aia, gheaþã la mal
când vine vorba sã punem umãrul la greu, pentru vecin, pentru stradã
sau pentru oraº. Statul sã ne dea totul, inclusiv apa afarã din propriile
case, cã despre gura mare chiar nu ne întrece nimeni. Învãþãtoarea de
la Dorohoi, care se rãstea la Bãsescu cã ea face naveta la þarã, având
ºi copil, dar neavând bãrbat, e altã mostrã edificatoare a celor care-ºi
plâng de milã. Iar asta tocmai în momentul în care elevi „de 9 ºi 10” la
ºcoalã se dovedeau de nota 2 la bacalaureat! Sã fie aceste cazuri doar
niºte excepþii? Ar fi bine sã fie aºa, dar, din pãcate, tocmai aceste
excepþii nu fac decât sã confirme regula :ne-am obiºnuit sã ne plângem
de milã. ªi nu numai când ne e greu, cu adevãrat!...
Horia Alexandrescu
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