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Disclaimer

DISCLAIMER
Deƕi incontestabil o carte cu valenƜe autobiografice, volumul de
faƜĉ împleteƕte multiple experienƜe nefericite din mediul corporatist
ƕi nu numai, experienƜe pe care le-am trĉit, dar ƕi care mi-au fost
aduse la cunoƕtinƜĉ de cĉtre terƜe persoane, cunoscuƜi ƕi prieteni.
Fiind o carte cu un caracter tematic, m-am concentrat exclusiv pe
redarea ƕi potenƜarea caracterului patologic al unor indivizi, demn
de cel al unor personaje biblice sau istorice la care uneori am fĉcut
referire.
Acest volum NU este îndreptat împotriva mediului de lucru
corporatist, singurul ce a creat de la zero un standard de lucru decent
în România post-revoluƜionarĉ, ci împotriva unor personaje bolnave
ce s-au nĉscut, au crescut ƕi proliferat, precum microbii, fie în acest
cadru propice proto-corporatist, insuficient procedurat ƕi reglementat, ce a permis derapaje grosolane, fie în societatea civilĉ incipientĉ
ƕi dezechilibratĉ de dupĉ ’89.
Cartea se doreƕte a fi o odĉ adusĉ rezistenƜei ƕi performanƜei
individuale realizate în medii de lucru ostile, un imn închinat
mândriei individuale ƕi naƜionale, singurele capabile de a salva un
individ ƕi un popor de la o condiƜie de sclavagism modern- în toate
colƜurile lumii, de a-l ridica din mlaƕtina promiscuitĉƜii morale, pânĉ
pe vârfurile cunoaƕterii ƕi civilizaƜiei, posibile datoritĉ fondului
genetic extraordinar cu care suntem înzestraƜi.
Volumul a fost conceput ca ƕi este o creaƜie literarĉ, cu pasaje
alegorice, fantastice ƕi nu trebuie în niciun caz citit ƕi analizat
cuvânt-cu-cuvânt printr-o comparaƜie 1:1 cu realitatea economicĉ,
socialĉ, artisticĉ româneascĉ, deƕi îƕi extrage esenƜa din toate
acestea. De asemenea, întrucât acoperĉ o perioadĉ lungĉ de timp, de
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aproape 40 de ani, multiplele realitĉƜi comentate în volum aparƜin
contextului temporal la care se face referire în text. Este posibil ca, în
anumite privinƜe, lucrurile sĉ se fi schimbat mult între timp, sĉ fi fost
îmbunĉtĉƜit sau poate nu, dumneavoastrĉ decideƜi.
Toate personajele din acest volum – fie cĉ vorbim de cele umane,
fie de unele materiale, colective, precum corporaƜiile – sunt inspirate
din unele reale, însĉ au fost transformate ƕi potenƜate –într-o mĉsurĉ
mai mare sau mai micĉ – potrivit tematicii declarate a acestei cĉrƜi,
pentru a-ƕi aduce contribuƜia proprie la atingerea obiectivului
urmĉrit.
Niciunul dintre personajele ce populeazĉ cartea (umane ƕi/sau
colective, corporaƜii) nu are un corespondent direct în realitate, în
timp ce numele acestora sau naƜionalitĉƜile sunt fictive. Orice
asemĉnare pânĉ la identitate cu realitatea este întâmplĉtoare ƕi de
nedorit, întrucât în continuare vom vorbi exclusiv despre o lume
bolnavĉ, populatĉ cu personaje bolnave, aƕa cum este orice scriere
respectabilĉ despre INFERN.
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SoƜiei mele, cea care mi-a fost alĉturi
în toatĉ povestea asta
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INTRODUCERE... ÎN INFERN

Peƕtele cel mare îl înghite pe cel mic, Pieter Bruegel cel Bĉtrân, 1556
„Pe când e omu-n miezul vieƜii lui
M-aflam într-o pĉdure-ntunecatĉ,
Cĉci dreapta mea cĉrare mi-o pierdui.
Amar mi-e sĉ vorbesc cât de-nfundatĉ
Pĉdure-a fost, încât de-a ei cumplire,
Gândind la ea mi-e mintea-ncrâncenatĉ.”
Dante Alighieri, Divina Comedie
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Se spune cĉ iertarea este cea mai mare virtute omeneascĉ.
Suntem botezaƜi ƕi crescuƜi în spiritul acestei credinƜe de origine
semitĉ, fiind învĉƜaƜi sĉ întoarcem imediat obrazul pentru a primi ƕi
cealaltĉ palmĉ, fie ca aceasta ne este administratĉ de propria
conƕtiinƜĉ, fie cĉ însĉƕi soarta socoteƕte cĉ a sosit timpul sĉ se
distreze cu noi, lĉsându-ƕi amprentele pe pielea noastrĉ vestejita de
vreme. Iertarea are rolul sĉu, creând în general o lume mai bunĉ, mai
suportabilĉ, însĉ este prea adesea intens exploatatĉ de o societate,
de un mediu, în care personaje patologice, psihopate care, având în
mânĉ toate frâiele puterii, îƕi folosesc aceastĉ armĉ pentru a-ƕi
dezlĉnƜui asupra inferiorilor ierarhici sau adversarilor ideologici toate
pornirile atavice, toate fetiƕurile reprimate, mizând totul pe personalitĉƜile slabe, iertĉtoare, ale victimelor. ci pentru cĉ, în general,
nouĉ, celorlalƜi, spectatorilor, nu ne place sĉ ne asociem cu cei atinƕi
de soartĉ, îi ignorĉm complet, vorbind despre ei pe la colƜuri, cu voce
scĉzutĉ, sĉ nu fim auziƜi. Când semeni de-ai noƕtri sunt cĉlcaƜi în
picioare moral, fiind supuƕi la torturi demente, pe parcursul a perioade lungi de timp, asistĉm jalnici, lipsiƜi de reacƜie, fericiƜi cĉ obiectul opresiunii nu suntem noi sau familiile noastre.
Noi, românii, precum ƕi alte popoare eliberate din dictaturi de
lungĉ duratĉ, în care spiritul civic, mândria individualĉ ƕi naƜionalĉ,
dragostea faƜĉ de dreptate, au fost complet eliminate prin secƜionare
cu bisturiul, avem tristul obicei, cunoscut de altfel, de a ne
auto-ridiculiza, în mentalitatea noastrĉ colectivĉ fiind perpetuu
inferiori altora. Sentimentul acesta s-a nĉscut imediat dupĉ revoluƜie,
când am descoperit cu toƜii cĉ rĉmĉsesem în urmĉ cu peste 50 de ani
comparativ cu civilizaƜia occidentalĉ, însĉ s-a agravat enorm în ultimii
ani ƕi continuĉ sĉ se agraveze de când treptat, o parte din populaƜia
noastrĉ disperatĉ a preluat muncile cele mai nedorite din Europa,
cele mai prost plĉtite, cele mai josnice, inducând ideea unei naƜiuni
second-hand, de unicĉ folosinƜĉ. Cu atât mai grav mi se pare faptul cĉ
a dispĉrut orizontul de timp faƜĉ de care ne raportĉm, atunci când ne
gândim la o lume mai bunĉ. În anii ’90 a fost inventatĉ sintagma „a
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vedea luminiƜa de la capĉtul tunelului”, ceea ce însemna cĉ eram pe
drumul cel bun. Astĉzi trĉim cu vagul sentiment cĉ mergem din rĉu în
mai rĉu, dintr-o crizĉ economicĉ, socialĉ ƕi moralĉ, în alta, cu mici
intermezzo, de respiro.
În multe zone din Occident, turistului român i se întoarce spatele
sau primeƕte un zâmbet dispreƜuitor atunci când rĉspunde la clasica
întrebare a vânzĉtorilor de suveniruri: „Where are you from?!”
Obiƕnuim sĉ ne atacĉm între noi în mediile corporatiste ƕi nu numai,
fĉrĉ scrupule, pentru o bucatĉ de pâine în plus. Cum de s-a ajuns la o
asemenea situaƜie josnicĉ ƕi mai ales care este soluƜia ieƕirii din
aceastĉ drojdie moralĉ?! Ce anume leagĉ indivizii aparƜinând civilizaƜiilor occidentale, ce îi susƜine în cele mai dificile momente ale istoriei
ƕi îi împinge înainte, spre victorie? Ce anume ne dezbinĉ pe noi,
românii?!
Existĉ o singurĉ soluƜie ƕi aceea implica promovarea constantĉ ƕi
intensivĉ a valorilor excepƜionale ale neamului nostru, prin referirea
la tot ce am creat mai bun noi ca popor, prin accederea la conducere
a celor mai valoroƕi dintre noi, capabili sĉ ne conducĉ într-o nouĉ erĉ.
Poate nimic nu mai poate fi fĉcut pentru noi, copiii revoluƜiei, sau
bĉtrânii nostalgici dupĉ jugul comunist, însĉ copiii ƕi tinerii de astĉzi,
crescuƜi într-o atmosferĉ democraticĉ ƕi liberĉ, de mândrie naƜionalĉ,
de promovare a valorilor individuale ƕi nu de terfelire a lor, nu vor
mai accepta cu uƕurinƜĉ sĉ fie cĉlcaƜi în picioare ƕi exploataƜi fĉrĉ
scrupule de cĉtre diverse personaje bolnave, aƕa cum de prea multe
ori am acceptat noi, pentru a pune o pâine pe masĉ, pentru a plĉti o
ratĉ de credit.
De douĉzeci ƕi cinci de ani canalele media promoveazĉ constant
ca valori cele mai patologice forme ale existenƜei umane, fiinƜe contorsionate moral, ce au un singur element în comun- BANUL- indiferent
de mijloacele sau forma în care l-au dobândit. Ratingul a adus
înjurĉtura ƕi lipsa de educaƜie în prim plan, creând o conexiune
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sinalagmaticĉ între ceata de maimuƜe ce se scĉlâmbĉie la TV ƕi ceata
de acasĉ, ce sparge seminƜe ƕi se deparaziteazĉ unul pe celĉlalt în
sânul familiei. „Strada” a luat locul educaƜiei ƕi cunoaƕterii, preamĉrind în media cei câƜiva ani de glorie ai oricĉrui tânĉr golan, ce
terorizeazĉ cu gaƕca lui întregul cartier. Faptul cĉ la maturitate, aceƕti
„rebeli bĉtĉuƕi” ajung pe plantaƜii de cĉpƕuni sau înveliƜi în praf de
ciment pânĉ la ochi, faptul cĉ îƕi sfârƕesc existenƜele în birturi
sordide, acolo unde-ƕi lasĉ ca amintire ƕi ultimii dinƜi alĉturi de
legendele tinereƜii, nu este popularizat, nu face un rating suficient de
bun. Rĉmâne emblematicĉ declaraƜia unui realizator de emisiune
nocturnĉ de divertisment: „Eu aƕ face o emisiune de înaltĉ Ɯinutĉ
moralĉ, în care aƕ promova personaje valoroase, ce înseamnĉ ceva
pentru neamul nostru, însĉ nu aƕ avea rating”. Din pĉcate nu a
continuat fraza cu implicitul „De aceea fac aceste emisiuni mizerabile,
deplorabile moral ƕi la limita prostituƜiei, cĉ se vinde”, poate aƕa ar fi
trezit vreo urmĉ de mândrie personalĉ în ascultĉtori, determinându-i
sĉ schimbe canalul. Acest cerc vicios evolueazĉ în spiralĉ, ducându-ne
ca naƜiune spre adevĉratul Infern al conƕtiinƜei, din care nimic nu ne
mai poate salva. În aceste condiƜii promiscue, ne mirĉm astĉzi de
rezultatele acestei campanii mizerabile de peste douĉ decenii? Astĉzi
când în Ɯara noastrĉ nu se mai poate nimeni îmbogĉƜi foarte uƕor prin
furt ƕi comerƜ cu terenuri, aƕa cum „vedetele” media au demonstrat
ani în ƕir în faƜa copiilor uimiƜi, ne mirĉm oare de faptul cĉ ne pleacĉ
tinerii din Ɯarĉ?!
***
Pentru cĉ avem tendinƜa sĉ uitĉm prea repede momentele
fericite din viaƜĉ, pentru mulƜi dintre noi privitul în urma seamĉnĉ al
naibii de mult cu o Vale a Plângerii, de aici ƕi ideea înrĉdĉcinatĉ în
multe filosofii de „viaƜa ca suferinƜĉ” sau „viaƜa ca ritual de trecere”,
un scurt pasaj cĉtre o existenƜĉ eternĉ. Suntem îndemnaƜi în masĉ sĉ
iertĉm cât mai mult, pentru cĉ dacĉ o facem cu toƜii, automat vom
avea o lume mai bunĉ. O lume în care trufia, lĉcomia, rĉutatea,
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crimĉ, înƕelĉciunea nu apar, cu toƜii fiind preocupaƜi sĉ ne ajutĉm
aproapele, oricare ar fi acela.
ctim cu toƜii cĉ aceasta utopie absurdĉ ne îndepĉrteazĉ de viaƜa
adevĉratĉ, cĉ aceste dogme artificiale sunt în totalĉ contradicƜie cu
natura umanĉ – omul cea mai rea dintre fiare – conƕtientizam cu toƜii
cĉ religiile inventate de oameni sunt mult prea simpliste ƕi convenabil
construite – având în centru chiar inventatorul ƕi unicul beneficiar,
OMUL – pentru a rezista la o simplĉ comparaƜie cu complexitatea
Universului, însĉ înaintam orbeƕte, de cele mai multe ori uitând sĉ
trĉim. Aruncĉm prea uƕor la gunoi viaƜa realĉ, singura ce ne este
datĉ, certĉ, pentru o eternitate iluzorie, o fatĉ Morgana a deƕertului
existenƜialist.
ÎnvĉƜĉm cum sĉ gândim, suntem educaƜi în spiritul conformist al
unei dogme sau alta (acestea se schimbĉ funcƜie de regiune ƕi epocĉ)
aproximativ o treime din viaƜĉ. Cu toate cĉ petrecem aceleaƕi ore
nesfârƕite închiƕi în spatele unei bĉnci, cu toate cĉ transpirĉm nopƜile
dinaintea examenelor, de fricĉ sĉ nu pierdem trenul social, avem
tendinƜa de a asocia aceastĉ perioadĉ a copilĉriei ƕi tinereƜii cu cel mai
frumos interval al vieƜii noastre, perioada când ne pregĉtim pentru acei
15-20 de ani de maturitate. Toate celelalte perioade sunt urâte,
alergând permanent dupĉ salarii ƕi beneficii, muncind istovitor pentru
a ne plĉti facturile ƕi atunci când în sfârƕit câƕtigĉm ceva, risipim totul
într-o clipĉ de euforie, doar pentru a relua corvoadĉ de la capĉt. De
cele mai multe ori, când vreo boalĉ fatalĉ sau bĉtrâneƜea ne surprind,
luându-ne picioarele în plinĉ alergare, suntem uimiƜi ƕi ƕocaƜi, ca ƕi cum
niciodatĉ nu am fi ƕtiut cĉ totul se poate sfârƕi într-o clipĉ.
Perioada de maturitate a individului este atât de absurd de
scurtĉ, între vârsta de 30 ƕi 45 de ani, încât pare de neînƜeles de ce
99% dintre oameni ƕi-o petrec într-o rutinĉ absolutĉ, stând închiƕi în
spatele unor mici bĉncuƜe din placaj, de doi metri pe doi, terorizaƜi de
câƜiva slujbaƕi mai bine plĉtiƜi, aƕteptând ora 17 pentru a fugi cu
metroul spre o viaƜĉ la fel de sordidĉ în faƜa televizoarelor.
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De prea multe ori am întâlnit indivizi la vârsta a treia vorbind
despre copilĉrie ƕi tinereƜe cu nostalgie ƕi candoare, despre epoca în
care totul era mai colorat, mai gustos, mai iubitor. Trĉncĉnesc
înconjuraƜi de ascultĉtori îngĉduitori ƕi înƜelegĉtori ƕi egoiƕti, ce se
gândesc de fapt la propria copilĉrie: „fiecare om îƕi vede trecutul în
culori mai vii”. Am refuzat sĉ cred în acest argument ƕi am discutat cu
acei oameni despre prezentul lor, de ce acesta este atât de sordid ƕi
tern?! Majoritatea mi-au rĉspuns cĉ au o vagĉ idee despre perioada
dintre 30 ƕi 40 de ani; rememoreazĉ în flash-uri scurte naƕterea primului copil, prima maƕinĉ adevĉratĉ, prima vacanƜĉ în strĉinĉtate,
prima promovare sau primul bonus de performanƜĉ. Însĉ atunci când
se gândesc la perioada de dupĉ 40 de ani, anii parcĉ zboarĉ mai
repede, ca ƕi cum timpul s-ar grĉbi sĉ termine odatĉ ce a început.
Sunt anii eƕecurilor, ai victimizĉrii, ani de suferinƜĉ în care goanĉ de la
o lunĉ la alta pentru plata facturilor devoreazĉ întreaga conƕtiinƜĉ,
precum un vierme ce se hrĉneƕte din cortex. Câƕtigi mai mult, nu te
opri- vom cumpĉra o casĉ mai mare, vom lua o maƕinĉ mai scumpĉ,
vom da în sfârƕit copiii la o ƕcoalĉ privatĉ, la un liceu mai bun. Le este
greu sĉ îƕi aminteascĉ ce au fĉcut într-un anume an, ƕi atunci îƕi
explicĉ trecerea timpului în termeni simpliƕti: „anul când mi-am
schimbat maƕina”, „atunci când am schimbat parchetul”, „anul ĉla
rĉu, atunci când am divorƜat” etc. Pentru cei mai norocoƕi dintre ei
aceastĉ vârstĉ trece fĉrĉ nicio urmĉ, rutina serviciului ƕi cea a vieƜii
personale înghiƜind totul într-un bulgĉre mare de amintiri amestecate
ƕi confuze, ce se rostogoleƕte inevitabil spre punctul terminus. Cred
cĉ pentru mulƜi dintre aceƕtia, aniversarea vârstei de 60 de ani îi
loveƕte cu o mĉciucĉ în moalele capului, aducându-i violent la
realitate.
Este oare corect pentru fiinƜa umanĉ sĉ înveƜe continuu timp de
30 de ani, pregĉtindu-se pentru a se bucura de cincisprezece ani de
cunoaƕterea combinatĉ cu putere fizicĉ? Pare nejustificat de mult ƕi
mai ales nedrept. Însĉ corporaƜiile capitaliste au avut grijĉ sĉ rezolve
aceastĉ problemĉ pentru noi, întrucât au fĉcut cĉ exact aceastĉ
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perioadĉ sĉ fie ƕi cea mai încĉrcatĉ de sentimentul fricii de pierdere a
locului de muncĉ. Spre sfârƕitul acestei perioade oameni de altfel
maturi ƕi în putere ajung sĉ se gândeascĉ cu speranƜa la pensionare,
cĉ la o salvare. De ce? Pentru cĉ postul lor este vânat deja de tineri
de 25 de ani ce acceptĉ jumĉtate din salariu (neavând pe nimeni în
întreƜinere), muncesc zece ore pe zi prestând benevol ore suplimentare (nu îi aƕteaptĉ nimeni acasĉ), de imigranƜi puternici ce vor sĉ
strângĉ ceva bani trĉind în condiƜii mizere, este vânat de schimbĉrile
tehnologice ce fac ca ƕi cei mai conƕtiincioƕi dintre angajaƜi sĉ fie
înlocuiƜi în cele din urmĉ de o maƕinĉ. Aceasta este perioada când cei
mai mulƜi dintre oameni îƕi pierd locul de muncĉ pentru prima datĉ,
de multe ori definitiv.
Într-o corporaƜie aflatĉ în schimbare, salariile mari sunt cele mai
vânate ƕi eliminate. Când vântul unei crize economice bate prin
birouri, rĉsturnând ceƕtile de cafea ƕi desfrunzind plantele decorative, ar trebui sĉ te aƕtepƜi la un telefon de la Resurse Umane. Au
trecut câteva zile, luni ƕi telefonul nu a sunat încĉ? Foloseƕte acest
timp pentru a-Ɯi cĉuta de lucru sau a începe o afacere, acel telefon
este la fel de inevitabil ca moartea ƕi taxele, aƕa cum spun americanii.
Este ƕocant, este nedrept, însĉ oamenii trebuie sĉ se obiƕnuiascĉ,
acest fenomen este abia la început, cu siguranƜĉ nu trebuie invidiaƜi
muncitorii ce vor trĉi în anul 2150. Ce vor face ei atunci, când 75-80%
din locurile de muncĉ vor fi robotizate, în timp ce restul vor fi ocupate de oamenii dotaƜi cu cel mai ridicat IQ, lucrând în cercetare?!
Când eram copil am citit o carte la modĉ pe atunci, scrisĉ de
Serge Brussolo, în care eroul principal era un bĉtrân de 80 de ani, ce
nu-ƕi amintea nimic din întreaga sa viaƜĉ. Amintirile lui se opreau
undeva pe la 20-30 de ani, când parcĉ intrase într-un somn adânc ƕi
fĉrĉ vise ƕi se trezise în pragul morƜii. Eroul respectiv gĉseƕte aproape
imediat elixirul tinereƜii, întinereƕte brusc ƕi brutal, trece prin
multiple aventuri în care salveazĉ în treacĉt ƕi lumea, doar pentru a
descoperi cĉ în tot acest timp fusese unealta unui personaj malefic,

