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"Un eseu pentru Viena" (FICŢIUNE) 

Publicăm, începînd cu acest număr, câte una din cele şase lucrări ieşite cîştigătoare în urma tragerii 
la sorţi a participanţilor la concursul organizat în 2002 de compania Wrigley împreună cu A.M.S.P.P.R. , 
lucrari premiate cu taxa şi deplasarea gratuita la Congresul FDI 2002 VIENA 
           (Lucrari cu cîteva enunţuri profesionale pre-comandate de Wrigley pentru a fi introduse 
obligatoriu în text. Enunţurile cheie sunt sublinate în text cu bold. Lista cîştigătorilor:  

MEDICI - PLOSCARU BOGDAN (Cluj Napoca), VOICU A. DAVID (Arad),  
  IFTODE ADRIAN (Iaşi) 

STUDENŢI - POPA TEODORA (Iaşi), KURTINECZ ANDREA (Mediaş),  
  STOICESCU MIHAELA (Ploieşti) 

......................................................................................................................................................................... 
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           Primul ministru auzi ca prin vis ceasul deşteptător şi îşi mai permise încă jumătate de oră de 
semisomnolenţă. Şedinţa de guvern din acea dimineaţă urma să fie extrem de dificilă prin caracterul ei 
ultraspecific şi profesional. Se împlineau două sute de ani de la 1989 şi în sfîrşit parlamentul recunoscuse 
printr-o lege specială importanţa stării de sănătate orală a cetăţenilor... Neglijenţa crasă din ultimii 200 de 
ani a oficialilor faţă de sănătatea dentară a populaţiei dusese la demineralizarea în masă şi generalizată a 
dentiţiei alegătorilor şi aleşilor. Patronii îşi concediau pe criterii de hipersensibilităţi spontane la colet 
angajaţii, care le intentau apoi pe bună dreptate procese pentru încălcarea Codului Muncii. Salariaţii 
declarau în mod spontan greve de tip dentar  atunci cînd mai mult de 60% din cei prezenţi se ţineau deja 
de la ora 10 dimineaţa de falcă.... Vizitele oficiale pe marile platforme industriale privatizate  înregistrau 
salariaţi cu sticla de apă rece pe obraz, în secţiile cu muncă fizică dinţii muncitorilor se sfărîmau începînd 
cu ridicarea a mai mult de patru kilograme-forţă, punctele sanitare aveau consumuri costisitoare de 
calmante iar noii proprietari autohtoni şi mai ales străini care investiseră în retehnologizare protestau 
pentru lipsa de eficienţă a salariaţilor suferinzi şi de marele procent de produse rebutate datorate proastei 
concepţii sau execuţii datorită durerilor..... Marea manifestaţie sindicalo-patronală din urmă cu două luni şi 
ameninţarea cu greva generală pe motive de dureri de dinţi determinase coaliţia parlamentară să adopte 
Legea pentru îngrijirea sănătăţii orale şi Normativele generale referitoare la mijloacele de remineralizare 
dentară. Interesul pentru  legiferarea ei era şi al parlamentarilor, o majoritate a acestora absentînd deja 
motivat de zeci de ani de la şedinţe  din cauza durerilor de dinţi, blocînd sau amînînd prin lipsa de cvorum 
votarea a numeroase alte legi fundamentale sau de urgenţă..... 

Introducerea îndulcitorilor artificiali de către marii producători alimentari interni ca şi importul 
preferenţial al acestora nu a rezolvat problema, o piaţă neagră înfloritoare a zahărului dezvoltîndu-se 
absolut necontrolat şi văduvind bugetu,l în mod tradiţional pauper, de mii de miliarde aferente.... 
            Revenea membrilor guvernului, în acea dimineaţă, să găsească cele mai potrivite metode de a stopa 
această nenorocire naţională ale cărei consecinţe economice şi sociale înscriau ţara pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană la patologie dentară. Nici măcar pomparea masivă de fonduri ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii şi ale Fondului Monetar Internaţional nu fuseseră suficiente, pe fondul consumului 
miraculos al acestora de către pseudo-programele oficiale de profilaxie lipsite de un cadru legislativ 
general şi al scăderii  imunităţii generale a cetăţenilor manifestate mai ales în cadrul sistemelor tampon 
salivare. 
 Spălându-se sceptic pe dinţi, în faţa oglinzii, primul ministru îţi blestema clipa lipsită de inspiraţie 
când intrase în politică, aroma de kiwi a pastei de dinţi neputându-i compensa gustul amar al lipsei de 
perspective practice a măsurilor care vor trebui luate şi pe care încă nici măcar nu şi le putea imagina.... 
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           Primul care îşi ocupă locul la masa ovală fu ministrul sănătăţii. Era de specialitate medic 
reumatolog şi îşi mai amintea ca prin vis despre rolul sistemelor tampon salivare şi de variaţiile de pH 
salivar, studiate în mod adiacent alături de alte domenii medicale speciale şi ignorate timp de o întreagă 
viaţă profesională dedicată în mod exclusiv...articulaţiilor. Pentru a-şi pregăti discursul de introducere se 
servi aşa cum se obişnuise din copilărie cu o tabletă de gumă de mestecat care să-i stimuleze fluxul 
salivar, abia acum realizînd că efectul lubrifiant al salivei era de o importanţă doar secundară faţă de 
ascunsele mecanisme imunologice salivare.  

Pe măsură ce membrii guvernului îşi ocupau locurile tradiţionale din jurul mesei, ministrul 
sănătăţii realiza din figurile lor adormite şi din observaţiile lor laconice că nu îi interesa în mod deosebit 
subiectul zilei, aşteptându-se de la ministerul de resort să le propună pentru votare o soluţie sigură şi 
rapidă, astfel ca fiecare să se poată retrage ca sub o carapace în fieful personal cu subalterni servili care 
rezolvă problemele curente specifice.  

Primul ministru sosi la timp şi demară şedinţa de guvern cu eficienţă intrînd direct în ordinea de zi, 
dînd cuvîntul ministrului sănătăţii. Acesta îşi depuse tacticos guma de mestecat pe farfuria cu ceaşca de 
cafea şi trecu în revistă pentru colegii necunoscători, cu pregătire tehnică sau umanistă, filmul serial al 
patologiei dentare, de la efectele de demineralizare şi remineralizare ale smalţului la rolul 
mecanismelor şi sistemelor tampon salivare. Din figurile plictisite şi îngrijorate ale audienţei înţelese că 
puţin le păsa acestora de pH-ul salivar sau de mecanismele imunologice salivare, doar doi sau trei fiind 
co+interesaţi de importuri şi de reducerea accizelor referitoare la îndulcitorii artificiali. 

În raport cu efectele sociale şi economice, soluţia practică propusă interesa pe membrii guvernului 
în mod primordial. Le făcu deci plăcerea de a le propune pe scurt proiectul de Normative pe care experţii     
săi îl pregătiseră în ultimele săptămîni. În cadrul acestora de un mare succes se dovediră omologările 
noilor super-tipuri de gume de mestecat pentru minorităţi: cele cu arome diferite de tutun pentru fumători, 
cele cu gusturi de fripturi şi steak-uri pentru gurmanzi, cele amintind de legume pentru vegetarieni, cele cu 
gusturi de ţuică, bere sau whiskey pentru alcoolici, cu cofeină pentru cafegii, etc. Aşteptate de sute de ani 
de masele de consumatori, studiile statistice preliminare de piaţă arătau o creştere exponenţială incredibilă 
a consumului acestora. Cei  prezenţi votară în întregime proiectul propus şi se despărţiră urîndu-şi un 
week-end plăcut. 

Primul ministru răsuflă uşurat de abilitatea ministrului sănătăţii şi în timp ce îl felicita se gîndea 
cum să îl răsplătească cît mai adecvat pentru soluţionarea profesionistă a crizei. Un concediu de o lună 
constînd dintr-un tur mondial gratuit care să includă vizitarea unităţilor companiei Wrigley i se păru 
potrivit. 
 
                                                                                                              dr. Voicu A. David  
 
 
Arad, februarie 2002 


