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Instrucţiuni pentru definiţie şi semnalmente

Sorin Oanţă-Marghitu

Revolta trebuie să dea o definiţie simplă a culturnii de stat. Ce este culturna de
stat? Culturna de stat este încrucişarea dintre preşedintele de CAP, capitalistul fără
afaceri şi pretenţia obraznică de a fi considerat un clasic în viaţă.

Revolta trebuie să ofere şi semnalmentele rasei obţinute. Cum recunoaştem
culturna de stat? Simplu. Culturna de stat este anticomunistă – capitalistă – pro-
europeană pentru că asta se cere după Cântarea României. Dovada? Culturna de stat
fredonează noile şlagăre în stilul festivalului, faza pe judeţ. Dovada? Culturna de stat
vopseşte totul în albastru-maniacal, aşa cum băncuţele parcurilor de odinioară erau
obsedate de tricolor.

Puteţi oferi şi alte semnalmente ale culturnii de stat. Când rămâneţi în pană, nu
ezitaţi să vă depanaţi inspiraţia cu împrumuturi din Winnetou. De exemplu:

Culturna de stat este un mare manej de călărie, înconjurat de garduri.
Herghelia este călărită de nelumoruţi care dau cu biciul până-n pânzele albe şi de
caoboi dispuşi la colaborare cu toate pânzele sus. Culturna de stat se guvernează după
o lege cruntă: cel mai slab e nevoit să cedeze în faţa celui mai tare. Dă rezoluţii care
nechează din cap până-n picioare. Dublează normele pentru că aşa vrea ea.
Înjumătăţeşte timpul pentru că aşa vrea ea. Culturna de stat poartă mocasini, jambiere
cu ciucuri şi un surtuc de vânătoare din piele durabilă. În consecinţă, somează
sindicatul să se întoarcă urgent din delegaţie. Culturna de stat este convinsă că
sindicatul este doar o fermă din ceapeul său. Ochiul culturnii de stat pretinde că
îngraşă vita. De fapt, culturna de stat promite o sută de „vaci grase” dar pe drum
acestea se transformă în două-trei vite jigărite, a căror carne nu ar sătura nici măcar
un vultur mâncător de stârvuri. Clăcaşii culturnii de stat îşi uită PIN-ul de la un
salariu la altul. În compensaţie, culturna de stat îşi face cumpărăturile cu şoferul
alături. Bea lăpticul cât e cald. Iese la pensie doar dacă statuia îi ocupă postul vacant.

Când nu mai are bătrâni, culturna de stat angajează proaspeţi absolvenţi şi îi
îmbătrâneşte rapid. Îşi încarcă arma vârând gloanţele de-a-ndoaselea. Îşi branşează
aproape toată familia şi ne somează să fim economi. Îşi caută un nou sediu şi cumpără
tone de lucruri ca să aibă ce muta. Ornamentează cu gazon de calitate curtea în care
nu calcă nimeni. Renovează grupurile sanitare şi pe urmă le închide. Închide toaleta
cu cheia şi îşi deschide biroul care miroase urât. Bagă mai întâi dopul, apoi cartuşul
şi abia la urmă praful de puşcă. Pretinde că a câştigat procesul, dar plăteşte
cheltuielile de judecată. Pretinde că, de fapt, şi-a dorit să piardă procesul pentru a se
face dreptate detectorului. Îşi face vara sanie doar dacă stăpânul doreşte să se plimbe
imediat cu ea. Îşi cumpără iarna căruţă şi pune avocatul de gradul unu să dea
anotimpul în judecată. Procesul trece şi culturna de stat inventariază nămeţii care
rămân.

Culturna de stat închide sala de lectură a bibliotecii şi citeşte doar note
explicative. Doseşte avizele juridice ostile şi aşteaptă luna decembrie. În luna
cadourilor, îşi numără bobocii care au sărit din pământul naţional şi s-au lipit
întâmplător de portofelul detectorului de metale. Îşi vâră cuţitul de vânătoare la brâu
în aşa fel, încât, atunci când se apleacă, îi intră vârful în coapsă. Sare cu dezinvoltura
patronului în maşina de stat parcată la scara culturii. Ajunsă la casa de vacanţă încă de
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joi, culturna de stat aşteaptă pe locul mortului până când şoferul îi deschide umil
portiera. Chiar dacă nu aşteaptă, tot culturnă de stat se numeşte. Culturna de stat se
auto-sărbătoreşte, după care solicită note explicative absenţilor care au avut lucruri
mai bune de făcut. Culturna de stat se uită la mine, să vadă dacă permit asemenea
lăudăroşenii mincinoase.

Culturna de stat a avut norocul să urce un lung drum istoric, trecând de la
treapta vânătoarei la păstorit, apoi la agricultură. Este leagănul popoarelor care
migrează în spaţii mai însorite pentru cercetare. Este rezervaţia ultimilor mohicani.
Defrişează ocolul silvic, îl pune în format şi scoate la imprimantă o niagară de inepţii
cu pretenţii. Culturna de stat este pâinea de la gura celulozei. Retrage de pe piaţă tot
ce nu-i încape sub chipiu. Desfiinţează centre de cercetare pentru că nu-i place cine le
conduce. Ia urmele paşilor de curcă drept urme de urs. Cumpără texte şi le publică în
chineză. Plănuieşte o expoziţie şi îi ies două la fel de proaste. Ia un racoon drept un
oposum. Îl confundă pe Gheorghe Cozorici cu spada lui Ştefan cel Mare. Deşi a
studiat timp de zece ani astronomia, poate să se uite alţi zece ani la cerul înstelat fără
să afle cât e ceasul. Debitează cu un aer de savant rafale de banalităţi enciclopedice
despre „inventarea îmbrăcămintei”, „factori decisivi”, „stăpânii naturii” sau „cucerirea
Pământului”. Nu poate suferi pe cei care mestecă tutun, aşa că depune la oficiul
juridic recenziile publicate de subalterni. Cu toate că are depozitele pline de obiecte,
culturna de stat nu găseşte în ele nici măcar o potcoavă de cal mort. Se zbate să
cumpere zeci de mii de monede spălate cu furtunul, dar nu este în stare să spună
despre ele decât că formează cel mai mare tezaur trecut prin ciur. Metalurgia culturnii
de stat este arheometafinanţată pentru a descoperi la capătul cercetării pe Junghans,
Sangmeister şi Schröder 1960. În culturna de stat, dacii care topeau monede sunt
localizaţi dincolo de strălucirea aurului. În culturna de stat, trecutul este un zăcământ
de comori şi ciurucuri. În culturna de stat, rezultatul muncii căutătorilor de comori
poartă numele de descoperire arheologică întâmplătoare. În culturna de stat,
anticariatul căutătorilor de comori umblă cu numismatica vopsită în albastru. În
culturna de stat, anticarul pur-sânge mulţumeşte pe facebook că Dumnezeu i-a stopat
evoluţia. În culturna de stat, contabilitatea impune noi direcţii de cercetare,
numismatul jonglează cu fizica, fizicianul construieşte ample scenarii istorice şi toţi
pretind că sunt arheologi. În culturna de stat, doar frecatul podelei trebuie abordat
ştiinţific.

Culturna de stat îşi mărturiseşte de câte ori i se oferă ocazia cele cinci idei care
îi compun crezul anual. În prima idee, culturna de stat se mândreşte că nu este institut
de cercetare. Patrimoniul ţării fuge peste graniţă dacă detectorul patriotic nu primeşte
de la stat recompense şi bonificaţii. Tocmai s-a derulat ideea doi. Ideea trei vine şi
spune că punctul slab al culturnii de stat este legislaţia muncii care o împiedică să dea
oamenii afară. În episodul următor, sporul de toxicitate se cuvine doar oţelăriilor şi
minelor de uraniu. Praful, frigul, canicula şi mucegaiul din depozitele culturnii de stat
vindecă. Culturna de stat din ideea cinci zice că nimeni nu ar mai trebui să-i evalueze
mandatul pe viaţă, cu toate că bunul simţ ar trimite-o urgent la pescuit.

Culturna de stat îşi cumpără jeep doar pentru a-l urca în căruţă. Uneori,
culturna de stat este un tanc pe turela căruia a fost montat un ciomag. Alteori, culturna
de stat este un ciomăgar cu turelă. Culturna de stat nu încearcă niciodată să pună carul
înaintea boilor. Asta este încă o dovadă că, de fapt, culturna de stat ţine de Ministerul
Agriculturii. Culturna de stat crede că haina îl face pe om. Asta este încă o dovadă că,
de fapt, culturna de stat ţine şi de ministerele care administrează cazarma.

Culturna de stat este braţul înarmat al agriculturii.
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Revolta a dat o definiţie simplă a culturnii de stat. Revolta a dat şi
semnalmentele culturnii de stat. Revolta urmează să redeschidă sala de lectură a
culturii de stat. Revolta urmează să instaureze o cultură de stat în care cuvintele
democraţie, dezbatere, solidaritate, respect, politeţe, aproapele tău nu vor mai fi doar
vorbe goale. Revolta urmează să picteze portretul noii culturi de stat, în care nu mai
au ce căuta vătafii care maimuţăresc pe banii publici rolul patronului.

Vătafi din toată cultura de stat, privatizaţi-vă!
Doar atunci ne vom întreba uşuraţi: Unde au dispărut hergheliile de mustangi,

din mijlocul cărora culturna de stat îşi alegea cu îndrăzneală calul de călărie? Doar
atunci vom guverna democratic o cultură de stat care va fi vitrina interpretărilor
noastre. Care va fi oglinda noastră. Care va fi şi oglinda dumneavoastră.
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