
Adevărul umblă cu capul spart

Printre valurile masive de nehotărâţi au început a se arăta
şi sirenele. Dorinţa de a vorbi, de a comunica şi împărtăşi,
stringentă şi acută după atâţia ani de cvasi-tăcere naţională,
îşi întinde mrejele şi farmecă. Aceia care vor să scape 
se leagă de câte-un stâlp (de cafenea? al infamiei?). Fiind
puţini, au şansa să devină eroi în câte-o epopee postmo-
dernă.

Nu ei ne interesează acum, şi nici marea de ascultători,
ci chiar sirenele (în)cântătoare. Farmecul lor stă în since-
ritate. Şi cum sinceritatea stă foarte aproape de adevăr,
putem trage concluzia că trăim într-o epocă a adevărurilor.
Mici, minuscule, mijlocii şi mari, dar nu majore. Pe seama
acestora din urmă se scriu încă balade cu titlul terminat
în „ade…”. Acest grup de sunete fiind şi începutul cuvân-
tului „adevăr”, e normal să se-ntâmple povestea cu cercul
vicios şi să rămânem şi la anul, şi la mulţi ani în aşteptarea
finalului dezvăluirilor: „cal bun şi învăţat / dar rău călăreţ
l-a încălecat”.

Însă nici despre cum „adevărul umblă cu capul spart”
nu vrem să vorbim, ci despre aceia pentru care „adevărul
este cum te văd şi cum mă vezi”.

Ca indivizi, am câştigat în spontaneitate şi dezinvoltură.
Semne bune, care urcă în rangul mentalităţilor. Ba, mai
mult, aproape că nu există problemă de specialitate care
să nu poată fi disecată şi de către nespecialişti. Viziunea fie-
căruia asupra problemelor contemporaneităţii s-a matu-
rizat, trecută prin retortele informaţiei complexe. Suntem
capabili, prin urmare, să spunem adevăruri. Chiar şi despre
noi înşine. Acestea riscă să fie adesea supărătoare, dar „ca
să stingi un foc / trebuie să te arunci în el”.

Punctul de plecare socratian, atât de simplu ca premisă,
devine adesea vexant la o imagine de ansamblu în oglindă.
Nu semănăm unii cu alţii, oricât am vrea. Ca să ne situăm
măcar pe acelaşi palier, e nevoie nu numai de cunoaştere,
ci şi de moralitate. Cine ne-o garantează?

Resurecţia propriei noastre istorii n-a încetat, în schimb
a apărut în limbajul comun o sintagmă ciudată, aceea a
„jumătăţii de adevăr”. Cea morală este, desigur, perpetuă.

Cea culturală cunoaşte şi ea un asediu pe diferite tonuri
şi frecvenţe, e cu infinite nuanţe, cu planuri şi reconsi-
derări. Dorinţa de adevăr, de un adevăr care, dincolo de a
fi propriul adevăr, să fie şi un adevăr adevărat lasă loc, 

adesea, patimii discursului. În foamea reconstrucţiei cad
venerele sfărâmate şi corpurile antice. Zgomotul lor este,
pentru unii, asurzitor. Dar, după ce se va ridica praful, 
s-ar putea să se vadă iar soarele.

Prin urmare, clădim, reclădim, dărâmăm sau refacem.
De bună credinţă, tonul nostru poate să fie tăios. Preferăm
bisturiul şi uneori ascuţişul lui ne taie propriile crengi. Pro-
feţind în deşert, este probabil nevoie de înălţarea glasului.
Pentru o tentativă sinceră şi adevărată, gestul tăios poate
fi început. În ciuda acestui fapt, rămâne riscul (istoric şi
politic) să ne întoarcem, conform tradiţiei, la oile noastre.
Pentru ca, privindu-le şi numărându-le, cu aceeaşi since-
ritate aflată lângă adevăr, să rostim: „păstorul cel bun / cel
ce tunde şi nu beleşte”.

Dă în mine şi-l doare pe el

Întâlnirile între oameni din aceeaşi generaţie sunt întot-
deauna prilej de invocare a amintirilor comune. Trecutul
devine, de fiecare dată, mai nuanţat, problemele, frustră-
rile şi neputinţele vechi se atenuează, scene precum o porţie
de plâns din toţi rărunchii pe drumul dinspre capitală către
cătunul unde erai repartizat ca profesor îşi pierd drama-
tismul şi par acum suportabile, ba chiar, într-un fel ciudat,
acceptabile. Sigur, memoria filtrează neobosit, păstrând
amintirile luminoase, detaşarea prezentului le redă aura
ironiei, discursul e împins spre ficţiunea izbăvitoare unde
autorul devenit personaj se priveşte din avion cu oarecare
duioşie. Dar lacrimile acelea au rămas undeva, în praful
cărării care delimita brutal, în trecut, două lumi. Între ele,
speranţa cu care e bine să trăieşti, dar mai rău e să rămâi.

Una din uimirile nemuritoare rămâne însă, în toate evo-
cările, cunoscuta zicală că din trei români, doi sunt infor-
matori. De la unu din doişpe, la doi din trei...

Cum adică, doi din trei? Enorm! Chiar aşa? Parcă nu!
Nu, imposibil să fie aşa! Şi dacă da, să se ştie! Anii de tran-
ziţie mai mult au bulversat răspunsul la întrebarea-cerber
care făcea cât o armată de ocupaţie, iar ultimii ani spulberă
iluziile ultimilor naivi, suspectându-se ei înşişi de creieri
spălaţi în malaxorul propagandelor de tot felul. 

Un exemplu al confuziei pe care-o generează fenomenul
poate fi următoarea – dilematică, dramatică chiar – întrebare:

Paraproverbiale

ASTRA / 3-4, 2018
http://www.revista-astra.ro/literatura/

86

DINA HRENCIUC

CHEIA ȘI LĂCATA



ce face omul de rând cu vecinul lui de muncă atunci când,
în urma restructurărilor inerente şi permanente, ameninţă-
toare ca sabia lui Damocles, se vede (ameninţat) pus în pragul
şomajului? Cum încearcă el să-şi salveze pâinea atunci
când ştie foarte bine că de acelaşi lucru este obsedat şi
vecinul, tovarăşul, camaradul, colegul de muncă? Acelaşi
cu care, până mai ieri, împărtăşea satisfacţii şi insatisfacţii,
acelaşi căruia îi povestea despre necazurile cu întreţinerea,
despre efortul crunt de supravieţuire pe care-l face, cu în-
treaga familie, cu (aproape) întreaga societate, la urma
urmei…

Îl va săpa, de pildă, la şefi, pentru ca să-şi salveze pâinea?
Se va folosi oare de poveştile aceluia, de necazurile cu în-
treţinerea, de slăbiciunile lui şi de, vai, prea desele critici
invocate la adresa şefilor? 

Loialitatea este o clauză normală în capitalism. În toate
povestirile este descris cu lux de amănunte locul unde e
situat trăgaciul. 

Solidaritatea de breaslă încă n-a scăpat de complexul vi-
novăţiilor istorice – deşi ar trebui să fie pur sindicală. Co-
munităţi, bisericuţe, coterii, grupuri şi grupuscule suplinesc
oroarea amintirilor proletcultiste printr-o formă mai di-
namică, mai culantă, mai trendy a interesului comun. 
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Şi atunci, în faţa cuţitului, ce să alegi? „A fi cheia şi lăcata
cuiva” sau „A fi cheia tuturor?” Dilema te poate face „a fi
delicat ca ursul pe ploaie”…

Se mai adaugă necazurile afective şi puţină frustrare, şi
puţină ambiţie şi puţin arivism. Apelul la bănie devine, în
asemenea cazuri, nu doar dovadă de loialitate, ci şi de lin-
guşire. Persoana vizată este, dacă personajul se crede inte-
ligent, înfăşurată mai întâi în funii de mătase. Transparente,
dintr-un fir special. I se reproşează că latră prea mult, fără
precizarea intrinsecă „Câinelui nu se cuvine să poarte şea”.

Uneori, cel vizat şi pârât apucă să afle. Are simţuri spe-
ciale, are mania persecuţiei care-l ţine treaz şi la pândă zi-
lumină sau decodifică, pur şi simplu, corect o aluzie, o
frază…

Are de ales, la rândul lui, şi încă foarte repede. Între ace-
laşi procedeu sau… îşi zice el, demnitate. Demnitatea e
amară. „Bine de una şi rău de zece”. Şi costă. Cere timp şi
răfuială iar „dacă n-ai putere / nu întărâta gâlceava”.

Uneori, ca în derâdere – joc subtil al destinului, farsă a
vieţii sau pur şi simplu curs gratuit, organizat de împre-
jurări, pentru schimbarea mentalităţilor conform cu tran-
ziţia? – toată povestea cu şomajul se stinge, a fost o alarmă
falsă, o păcăleală sau o simplă somaţie generală.

Cei doi vor convieţui împreună, în aceleaşi condiţii, ace-
eaşi jumătate de viaţă pe care-o plătim tribut progresului.

Pârâciosul (n-a fost chiar un delator!…) se acuză uneori,
se vaită primul şi mai tare, se plânge, aruncă primul o…
foarte periculoasă critică, pentru că „adversarul” a fost ori-
cum verificat. Acum „dă în mine şi-l doare pe el”.

Bizară şi neclară, în urma atâtor învăţături, simţi urcând
în tine ceva din seva tranziţiei, ceva din tainele capitalis-
mului râvnit, ceva din neobosita şi cinica şcoală a vieţii
care nu te slăbeşte de fel. Sau afli că ceea ce ţi se pare imo-
ral face parte dintr-un şir lung de tehnici manageriale, bine
puse la punct şi verificate întru maxima eficienţă a marelui
progres mecanic social, dătător de bunăstare. Nu mai
înţelegi nimic, dar zici că ai înţeles, ca să-ţi protejezi pro-
priul nărav înmugurit: „Dă-i să nu se nărăvească / nu-l lăsa
să se sfinţească!”…

Când or face toate muştele miere 
or fi pe toţi pereţii faguri

Categoric, una din cele mai auzite revelaţii ale tranziţiei
este importanţa, din ce în ce mai clară, a calităţii muncii.
Dacă până acum existau dubii, din ce în ce mai clar apare
că fără muncă nu se poate supravieţui.

Până nu de mult – dar ce mai trece timpul! – ani de zile,
umflarea cifrelor de bilanţ, cincinalul înainte de termen şi
glorificarea sistemului ţineau loc şi de foame, şi de sete,
atrăgând populaţia într-un joc – periculos – de-a eroismul

de mucava. De la un timp, maşinăria diabolică mergea şi
neunsă, astfel încât motivaţia muncii se pierdea în ceaţă
cu totul. Răsturnarea scopului a cunoscut o primă fază
mâloasă, în care principiul paradoxului a creat ciudăţeniile
sale. Perspectiva pierderii locului de muncă, de pildă, a
făcut din muncă un scop în sine. A adus ea progresul, a
fost ea astfel înnobilată prin sudoare, îşi atingea funcţia de
factor de echilibru, menit să aducă astfel celui care-o în-
deplineşte satisfacţia traiului decent? 

Libertate, cu alte cuvinte? 
Nu numai sensul muncii potenţat de teamă s-a modi-

ficat, dar şi ritmul ei. Cu adevărat, nevoia de a recupera
handicapul istoric, economic, social, face să fulgere ceea
ce ieri abia scânteia. Mulţi dintre noi încearcă schema cu
două slujbe, sau chiar cu mai multe. Să precizăm că zicala
cu alergatul după doi iepuri e depăşită. Alţii se dezmeticesc
mai greu şi iau ziua de muncă în piept cu o amintire: „Când
aud de zi de lucru / mi se-ngreuiază trupu’”.

O altă parte, deşi acceptă ideea cu trupu’, simte cum 
i se hărniceşte mintea. Pentru că prin creier – cu viteza şi
riscurile stresante ale vitezomaniei – trece în primul rând
ritmul acesta drăcesc al schimbării.

„Din cele mici se cunosc cele mari” – poate fi o bună
pornire pentru cineva care, cuprins de dorinţa de-a-şi fi
propriul stăpân şi de a-şi asigura existenţa, simte impulsul
irezistibil să-şi deschidă o afacere.

De la punerea în şiruri ordonate a ideilor, practica se
dovedeşte, de la bun început, mult mai dificilă ca teoria. În
plus, de unde nu te aştepţi apar piedici cu iz de déjà-vu,
ca-n tinereţile tale socialiste multilateral oprimate.

„Când aveam locul / n-aveam mijlocul; acum că am
mijlocul / îmi lipseşte locul.”

Şi totuşi timpul nu pare pierdut. Perseverare diaboli-
cum... Valurile de hârtii şi documente, legile schimbăcioase,
taxele pe orice, pe lângă care-ar încăpea şi cele de mers pe
jos, semnăturile, aprobările, garanţiile, toate îţi taie, dia-
bolic, din cheful iniţial sau, de ce nu, mai tare te întărâtă,
pentru că ştii „Când or face toate muştele miere / or fi pe
toţi pereţii faguri”: te uiţi, eventual, cu atenţie, şi la pereţi.
Îi pipăi: nimic! Înaintezi atunci printre alţii pe care-i vezi
în jurul tău reuşind, reuşind şi iar reuşind. Exemplul lor
te îmbărbătează.

Te îmbărbătează oarecum şi eşecurile caprelor vecinilor
şi chiar vecinii, din care câte unul „intră în doi ca-n doispre-
zece şi nu-l poate scoate nici douăzeci şi patru”.

În sfârşit ai reuşit, poţi să începi afacerea propriu-zisă.
E momentul ca un bun prieten să-ţi ofere gândul lui cel
bun, de ţinut minte şi de răs-gândit: „Din banii drepţi ia
dracul pe jumătate: / iar cei strâmbi îi ia cu stăpân cu tot”.

* * *
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