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Bilanţuri ale anului care s-a scurs s-au scris şi se vor mai scrie: financiare, economice,
apocaliptice sau optimiste, “tehnice” sau SF... nu ştiu dacă ar trebui sa râdem sau sa plângem
auzindu – i pe politicienii care ne “asigură” că am scăpat de criză (de orice natură ar fi ea):
economică, socială, politică, de... isterie, a vârstei mijlocii, a adolescentului, a părinţilor… Vom
afla (cine va afla) la sfârşitul anului 2011!... Quo vadis?...Acum câteva zile am fost acostată pe
stradă de o femeie cu un “dispozitiv” de ghicire a viitorului alcătuit dintr-un papagal (şi-o cutie),
care îţi extrage un bileţel frumos împăturit unde stă scris ceea ce ţi-a fost... sau nu... predestinat
de stele pentru anul în care suntem pregatiţi, sau “forţaţi” să intrăm... Nu am acceptat să-(mi)
dau acest test deoarece trebuie sa mărturisesc că sunt puţin cam sceptică în ceea ce priveşte
folosirea mijloacelor autohtone de ghicire a viitorului... Dar, cu toate acestea... întrebarea s-a
ridicat... fără voia mea... şi mă vedeam, mă văd silită în continuare să-i găsesc un răspuns...
De două zile încoace încerc să-mi imaginez cum va fi următorul an... faţă de cel care tocmai a
trecut... şi nu reuşesc...
În mine... se adună sute de amintiri, marca 2010, pe cele plăcute vreau să le păstrez, iar celor
mai puţin plăcute... o să le dau delete pentru a face loc amintirilor/ gândurilor noi 2011... Când
închid ochii pentru a mă relaxa , şi pentru a număra până la 100, pentru a număra bilele... albe
şi pe cele negre, îmi vin în minte, ca o avalanşă, mii de întrebări, conversaţii, deja-vu-uri, dorinţe
neîmplinite, pe care o să le rostesc... din nou (şi sper ca de data aceasta să aibă efect!!) când
închin tradiţionala cupă de şampanie, qui sait, poate acum o să am mai mult noroc...
Nu vă speriaţi! Nu am de gând să fac horoscopul îmbunataţit pentru anul 2011, în funcţie de
poziţia lui Marte şi a lui Jupiter!!! Nu mă pricep să inventez fericiri şi dezastre anuale, cutremure
care vor aduce sfârşitul lumii, molime, civilizaţii papagaliciene, căsătorii de probă, schimburi de
mame şi “bune maniere”, restructurări de legi ale educaţiei, creşteri de TVA, toate personalizate
în funcţie de “credinţa” investită, locaţie, scop, vârstă, sex si grupă sanguină!...
Analizând puţin “soţietatea” noastră, cu “prinţipurile” şi moravurile ei îmi dau seama că 2011 nu
va schimba ceva, ci o va lăsa la fel, ca pe vremea unui nenea celebru, şi va rămâne aşa...până
în vecii vecilor, amin! E drept, am evoluat... tehnologic, vom câştiga încă un an de experientă,
forma s-a schimbat şi se schimbă continuu, dar fondul a rămas acelaşi... Avem şi vom avea
oameni bogaţi şi oameni săraci, elitişti si învinşi, optimişti si realişti extremişti, frumoşi si mai
puţin frumoşi, copii şi adulţi, păcălitori si păcăliţi, cameleoni, “Caţavenci” si “Brânzoveneşti”,
misogini şi feministe...
Ce vreau să spun cu asta? Vreau doar să adresez o întrebare... că tot e sfârşit de an: care sunt
regulile după care se manifestă lumea?... Răspunsul nu o să vi-l dau tot eu pentru că dacă aş fi
ştiut să-l formulez, aş fi luat Premiul Nobel pentru Pace! Da!... Aş fi adus pacea în lume... pentru
că nimeni nu ar mai fi fost “stresat de talent” să răspundă la această întrebare, aţi fi fost mai
odihniţi, mai liniştiţi ştiind că acum puteţi face recurs la “Curtea Constituţională” pentru fata
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vecinului, care cu ce drept e mai frumoasă, deşteaptă şi educată decât a voastră?...
Totuşi s-ar putea să deţin cheia alchimiei... Şi fiind încă în perioada generozităţii, profit de
această ultimă sută de metri pentru a vă da un indiciu care vă va ghida pe drumul transformării
oţelului în aur! “Întotdeauna ne dorim ceva… pentru că în noi există potenţialul de a realiza
ceea ce ne dorim” spunea un psiholog… Să fie aceasta regula după care se învârte societatea?
Dorinţa???!!!... Numai că împlinirea unei dorinţe atrage după sine o altă dorinţă, mai mare, mai
indrazneaţă, mai... ”dorită”... mai “ne(-)bună”????!!!!!... O să ajung la concluzia că... dorinţa este
nebunia netratată... şi dacă merg mai departe cu raţionamentul inductiv... societatea e o formă
de...???!!!!
Hai să ne relaxăm puţin... şi să încercăm să răspundem fiecare la o întrebare simplă... Noi ce
ne dorim pentru anul 2011? Încep eu prima!... eu îmi doresc să fiu undeva departe... nu în
Congo!... ACOLO unde oamenii sunt politicoşi, nu scuipă la punct fix “bomboanele agricole”,
unde s-a desfiinţat claxonatul si din vocabular au dispărut înjurăturile şi mahalagismele, unde
altruismul si seninătatea domină minţile infractorilor, unde cântecele si clopotele răsună plăcut,
într-o surdină aristocratică....
Ah!... Era sa uit! Îmi mai doresc şi să nu arunc prima piatra... dar să privesc artificiile... să fiu
pragmatică... dar să am o viziune boemă... să mă autoeduc... dar să nu fiu torţionarul cuiva…
să-mi ascult dorinţele… şi să lupt pentru ele... să mă cunosc si să mă accept... să fiu ajutată,
fără a mi se cere ceva în schimb... să ştiu... şi să înving!... Voi?... Spre ce vă-ndreptaţi în
2011?...
La vita... e mobile?!...
Iulia D.Maris
Studentă
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