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Rezoluţie

Sorin Oanţă-Marghitu

Dimineaţa se încreţeşte cotidian în gura cea mai răsărită. Lozincile albastre coboară de pe
vârful limbii metalice, tranzitează şefii din noduri şi se aştern în scris peste noi. În mişcarea lor
descendentă, hârtiile – prin repetiţia oglindirii în canon şi impersonalitatea născută din maşina
care le-a tipărit – visează să certifice obiectivitatea nevoilor instituţionale ce răsar din anonimatul
ocrotit de birouri. Hârtiile sunt izinite de atingerea puterii, iar cuvintele albăstrite cu pixul, în
contrast cu artificialul încremenirii tipizate, îşi doresc să simbolizeze puterea gânditoare,
cumpănirea argumentelor, curajul şi hotărârea de a lua decizii. Dar noi ştim că pixul nu previne
incendiile, nu profeţeşte cutremurul şi nu salvează săptămâna inundată de ploaie. Noi ştim că
acolo, în ţarcul în care suntem mânaţi, numele albastrului este rezoluţie. Noi ştim că primim
ideologie albăstrită cu pixul. Noi primim rezoluţii.

La început, nici nu auzeam susurul metalizat al albastrului. Apoi, fluturam rezoluţia cu
privirea farmacistului care nu înţelege cuvintele de pe reţeta de medicamente. Apoi, ochii au
început să ne tremure ca un evantai pe linţoliu. „Nu este bine să investim prea mult timp în lupte
inutile. Lumea lor va dispărea dacă alegem să o ignorăm”, ne sfătuiau cei care ar fi trebuit să ne
stea alături. Dar noi primeam rezoluţii, rezoluţii. Purtam în noi ca pe păcate lozincile albastre,
procesam logica torturată cu pixul şi renunţam adesea la tihna semnelor de punctuaţie. „Trebuie
să-i ignorăm, altfel ne vom irosi forţa cu care vom clădi lumea noastră”, ne sfătuiau cei care ar fi
trebuit să ne stea alături. Dar noi primeam rezoluţii, rezoluţii, rezoluţii: cum v-aţi permis, aduceţi
dovezi, prezentaţi împuternicirea, cât estimaţi, vă interzicem, de ce, cum, unde, ambalaţi resursa,
fişaţi cu cărare pe mijloc, clasaţi în pas alergător, cinstiţi cum se cuvine, pliviţi cimitirul de
cioburi, cercetaţi cu bilet de voie, prea multe texte vesele, prea lentă circulaţia hârtiilor, comisia
de disciplină este indisciplinată, comisia de achiziţii nu achiziţionează, comisia de reevaluare
subevaluează, sindicatul este prea sindicalist, toţi angajaţii ar trebui să aibă contracte pe perioadă
limitată, mandat pe viaţă, nu poţi face un proiect într-o localitate fără canalizare, salvgardaţi
detectorul, bateţi medalii, zugrăviţi cu diplome etajul care trebuie demolat, să montăm clădirea în
concursul tradus internaţional, cutremuraţi tot ce ar putea fi surprins de cutremur, ardeţi tot ce ar
putea fi atins de incendiu, vopsiţi în roşu covorul roşu. Noi primim rezoluţii.

Pixul trimite torenţial rezoluţii în capetele urgente şi îndeasă autoritatea în birouri. Ne
culisăm ochii pe traseul rezoluţiei: manageri, şefi, înlocuitori de şefi, comisari-şefi, comisari-şefi
adjuncţi, comisari adjuncţi, comisari şi alţi oameni-ştampilă. Noi primim rezoluţii, rezoluţii,
rezoluţii. Ne tundem gândirea în baza semnăturilor alocate. Evităm obiectul prin suspiciuni.
Împachetăm ora instituţiei, data organigramei, locul cercetării. Ne implicăm în parteneriat, ne
înscriem în comisariat. Noi nu mai avem voie să rostim. Noi întotdeauna trebuie să menţionăm.
Noi primim rezoluţii.

Noi primim rezoluţii, rezoluţii, rezoluţii. Amenajăm istoria cu lozinci, vitrine, mari
proiecte. Ne alterăm speranţele ca pe stări de conservare. Configurăm trecutul cu mâinile
introduse în baza de date. Ne mobilizăm calendarul de excepţie care pocneşte din patrimoniu.
Contactăm ca pe o boală inventarul trecutului gata reconstituit. Responsabilizăm setul de birou.
Ne căutăm singuri înlocuitorii. Strunim istoria modelabilă şi turnăm şabloane pentru forma
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generală. Trasăm oamenii pe şablon şi le decupăm conturul tot mai clar, conform prospectului .
Noi primim rezoluţii.

Noi suntem cutiuţele antropomorfe umplute cu rezoluţii. Suntem angajaţii care fac
obiectul arhivării. Suntem fişierele trecute ca utilizatori. Suntem secerătorii anului însămânţat cu
obiective. Suntem ieşirea cu potenţial care multiplică munca inutilă. Suntem somaţi să normăm
fără norme. Suntem însumaţi în baza contractului. Suntem împărţiţi cu rest. Suntem extraşi din
rădăcina pătrată. Suntem descoperirile din mapă subevaluate de experţii în şedinţe, de curtenii
bine bugetaţi. Suntem formulele eretice imprimate cu ştampila în cuvintele cu puţine urme de
folosire. Batem toba. Ţinem cadenţa. Plimbăm locurile. Excludem deplasările. Conferim
anvergură. Decapităm timpul. Dilatăm durata. Delirăm spaţiul. Ştergem castelele de nisip. Noi
primim rezoluţii.

Noi primim rezoluţii, rezoluţii pentru a sufla viaţă în plămânii puterii. Noi primim
rezoluţii, rezoluţii, rezoluţii, rezoluţii, rezoluţii. Noi atragem multe rezoluţii, aşa cum o scrisoare
frumoasă pierdută pe strada curată atrage o pungă de plastic, urmată de câteva zdrenţe şi, în cele
din urmă, de pubele care dau pe afară. Noi primim rezoluţii, rezoluţii, rezoluţii pentru a sufla
viaţă în plămânii pubelelor.

Palma obedientă deşiră frenetic ţesătura rezoluţiei şi pune deoparte nodurile în care se
investeşte linguşirea. Palma ştiinţifică ignoră rezoluţia şi se minte că trăieşte frumos în deşertul
albastru. Dar există şi palma curajoasă care planează ca vulturul peste tastatura răspunsului
obraznic. Acvila palmei noastre îşi ţipă în cercuri revolta. Tezaurizate în arhivă, inundate de
uraganul rezoluţiilor, palmele noastre aşteaptă istoricii din viitor să le scuture de timp şi să
citească în ele revoltele acestui prezent. Şi poate că unii ne vor ghici curajul în palme şi nu se vor
lăsa înşelaţi de cuvintele care compun imnul rezoluţiei. Şi poate că îşi vor îndrepta privirile
dincolo de albastrul acestui peisaj arid, lipsit de sate, vaduri, păduri şi mori de apă, spre zările în
flăcări unde utopia pluteşte în întreaga sa irealitate. Şi poate că atunci strigătul din palme va
revela adevărul nostru. Va spune timpului că imnul de hârtie nu a descris niciodată vreo realitate,
ci era o rugăciune pentru producerea ei, o speranţă de întrupare a visului, aşa cum un regulament
militar visează victoriile viitoare pe câmpul de luptă.

Noi am luptat.
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