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Marius Youbi are 30 de ani şi este din Camerun. A trǎit, a muncit şi a ȋnvǎțat ȋn Danemarca.
Toate astea pȃnǎ-ntr-o zi cȃnd danezii şi-au dat seama cǎ lucra şi ȋnvǎța mai mult şi mai bine
decȃt ei. Atunci, deosebit de grijulii fațǎ de un om care poate lucra cu 1,5 ore mai mult decȃt
maximul admis de 15 ore pe zi, danezii l-au trimis pe Marius acasǎ la el. Sǎ munceascǎ acolo!
Sǎ ȋnvețe acolo!

Poate fi catalogatǎ ca o mare responsabilitate de care se achitǎ cu brio autoritǎțile daneze.
Dar, tare mi-e fricǎ sǎ nu fi deranjat cumva Marius camerunezul prin puterea sa de muncǎ şi ȋn
special prin capacitatea sa intelectualǎ. Comentȃnd cazul, unul dintre profesorii facultǎții unde a
studiat unul mai bun decȃt ai lor, a declarat:

„Şi eu, şi universitatea considerăm că este absolut nedrept, este o pedeapsă dură pentru că a
muncit prea mult. A plătit pentru studiile sale şi trebuia lăsat să-şi susţină toate examenele. Este
cel mai bun student al nostru în acest moment ”.

Declarația profesorului danez ȋmi dǎ dreptul sǎ-i asemuiesc pe danezii contemporani cu
egiptenii...antici! Ioan Petru Culianu ȋn lucrarea „Cǎlǎtorii ȋn lumea de dincolo”, spune ȋn
legǎturǎ cu confesiunile obligatorii ale egiptenilor antici:

„Două inovaţii majore în credinţele egiptene privind viaţa de apoi şi incluse în Cartea Morţilor
sînt descrierea procesului defunctului, în descîntecele 30b şi 125b, care constă în faimoasa
„psihostazie&quot; sau cîntărire a sufletului pe talerele celui ce ţine balanţa, şi nu mai puţin
faimoasa „confesiune negativă a păcatelor&quot; de către defunct, în descîntecul 125a. Deşi,
în general, se presupune că un egiptean face binele şi se fereşte de rău, lista de acţiuni
negative ni s-ar putea părea ciudată, mai ales cînd este vorba de munca în exces, considerată
a fi una dintre cele mai grave culpe. „Nu am făcut vreo faptă rea,
nu am muncit în fiecare zi mai mult decît era necesar
.
.., numele meu nu a ajuns în birourile celor care controlează sclavi, nu l-am sărăcit pe orfan de
bunurile sale..., nu am ucis... etc.&quot;

Camerunezul de peste milenii s-a fǎcut vinovat de ȋncǎlcarea aceleiaşi reglementǎri: a muncit
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mai mult decȃt trebuia! Doar cǎ africanul trebuia sǎ munceascǎ mult pentru a se ȋntreține ȋntr-o
țarǎ care-i cea mai scumpǎ din UE. Fǎcȃndu-se vinovat de ȋncǎlcarea prevederilor privind
efortul maxim admis, Marius Youbi a fost retrimis ȋn Camerun, cu toate cǎ s-au strȃns 18.000
de semnǎturi ȋmpotriva repatrierii sale forțate.

Probabil cǎ Marius, ajuns ȋn țara sa mai repede decȃt şi-ar fi dorit, se gȃndeşte cǎ

„munca este refugiul oamenilor care nu au altceva mai bun de fǎcut” (Oscar Wilde)

şi nu mai munceşte 16,5 ore pe zi, ca-n Danemarca, acolo unde e, ȋntr-adevǎr, ceva putred.
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