Birocratia
te
mesteca,
Sistemul te mistuie
Citeam mai devreme un articol interesant despre un presupus
(adica aproape dovedit) securist plantat la varful uneia
dintre acele institutii create la recomandarea si mai ales
insistentele partenerilor nostri ”nord-atlantici” din UE & Co
dar care functioneaza customizat, dupa chipul si asemanarea
celor care au gestionat ”tranzitia”.
Cazul in speta se refera la Consiliul Economic și Social
(CES), organism constituțional a cărui misiune este să avizeze
actele normative în domenii esențiale precum fiscalitatea,
relațiile de muncă sau politicile salariale (articolul se
poate citi aici). Astfel de specimene sunt adanc implantate in
toata societatea….aste e un caz vizibil, ca si varful unui
iceberg.

Un prieten care recent s-a decis sa-si fructifice un talent
mai vechi ce include si abilitatea de a descalci probleme
aparent insolvabile…mi-a relatat zilele trecute cum a intalnit
asemenea personaje…pozitionate in back-office, de obicei in
fundul cate unui birou anost de-al institutiilor publice,
aflat intr-un sediu periferic si cu firma abia vizibila la
poarta… unde nu lucreaza cu publicul si primesc audiente dupa
un program…imposibil.
Odata ajuns la respectivul, dupa cercetari demne de un roman

politist…este intrebat zambind: „cum ai ajuns la mine?
felicitari, esti baiat destept!” dupa care te rezolva, fara
nici o pretentie de la tine….doar esti indreptatit….”da, s-a
facut o eroare in sistem si o vom rectifica, dar va trebui sa
aveti putina rabdare, va mai dura ceva pana veti regasi in
interogari noua situatie”; de ce?
Pentru ca omu va rescrie „din varful pixului” o baza de date
nationala ce gestioneaza toata agoniseala catorva milioane de
contribuabili; o fi legal asta? o fi autorizat? de catre cine?
l-o verifica cineva?…oricum, un lucru e sigur: o face pentru
ca poate!
Cele mai multe legi sau, oricum, cele mai semnificative ca
impact asupra vietii noastre curente sunt parca facute de
niste oligofreni in stare avansata de ebrietate; cat despre
deja faimoasele ”norme de aplicare” astea sunt
in ciuda
facute la modul vadit!
Cum altfel sa-ti explici de ce sistemul nu gresesete niciodata
in defavoarea lui, statistic demonstrat; sau aproape, ca mai
apar si manifestari sincere de incompetenta, dar e rarisim. Ca
urmare, daca nu te prinzi vei ramane cu paguba pana la
sfarsitul veacurilor, pentru ca sistemul nu se ”autosesizeaza”
niciodata in favoarea ta. Ba mai mult, daca te-ai prins si
vrei sa initiezi demersuri de rectificare, mai intai nu prea
stii cum sa incepi dar, de-a dreptul alienant, chiar si daca
iti iei inima in dinti si te apuci sa-ti cauti dreptatea….abia
de atunci se sparie gandul! Afli ca vorbesti singur, aia se
uita prin tine ca sa-l vada pe urmatorul de la rand, sa-l
”rezolve” si p-ala…
L-am intrebat pe prietenul meu: si tu crezi ca existenta si
activitatea unora ca astia e ceva …. stohastic, asa se
intampla lucrurile, vreo „mostenire” a vechilui „sistem”? De
ce sunt atat de greu accesibili, 99,99% dintre amarati nu-si
vor rezolva niciodata problemele in favoarea lor, pentru ca la
ghisee primesc cel mult ridicari din umeri – cand sunt aia
bine dispusi – asa ca oamenii obosesc inainte de a incepe…

Nu, zice; nimic intamplator si nici remanent, este chiar
Sistemul; chiar asta e ideea, o componenta a ei, de fapt; un
sistem perfect organizat si coordonat; paralel cu cel aflat la
vedere; nu ei ne servesc pe noi, cei douazeci si ceva de
milioane, ci noi suntem „pastoriti” cu grija sa nu ne abatem
de la pasunea ingaduita, strict vegheati de mecanismul din
care nu intrevedem, ca pe o interfata, decat aiuritoarea
birocratie de care incercam mereu sa ne ferim ca sa nu ne
striveasca…

Si reusim, sau asa credem noi, cu pretul unei vieti compuse
dintr-o lunga serie de renuntari; sintetic si neutru exprimat,
pentru a pastra eleganta; si sanatatea mentala, as adauga…
Mai kafkian zis, viata noastra nu e decat materia prima,
procesata de la Botez si pana la Vesnica Pomenire ca sa
trimita, non-stop, seva in… Sistem!
Ma si intreb daca portita sau ”culoarul” gasite de prietenul
meu sunt lasate chiar pentru contribuabilul obisnuit,
cetateanul cu acte in regula……sau utilitatea lor este gandita
pentru cine trebuie, ca si ei tot oameni sunt, da?

