Daniel şi vrejul de fasole
sau salvatorul unei civilizaţii
Doamnelor şi domnilor, dragi tovarăşi şi prieteni, onorabil juriu, stimaţi
oaspeţi.
Cunoaşteţi ce este „Edamame” ?
Edamame sunt de fapt boabe de soia fierte presărate cu sare, şi este un aperitiv
popular în Japonia care se serveşte de obicei împreună cu bere.
Persoana care mi-a prezentat prima dată limba română este Domnul Daniel.
Domnul Daniel este o persoană renumită, bănuiesc că mulţi dintre
dumneavoastră îl cunosc.
Când eram la o bere cu toţii, domnul Daniel a spus că îi place foarte
mult edamame. Ei bine, nimic nu m-a surprins la acel moment, ştiind că mulţi
străini sunt pasionaţi de produsele alimentare japoneze. Însă, următoarele lui
cuvinte m-au uimit cu adevărat. A spus că a dus seminț ele de edamame în
satul său din România iar acum toată lumea acolo însămânț ează şi mănâncă
edamame.
Japonia este mare consumatoare de soia.
Putem spune că noi, japonezii, trăim de fapt din a mânca orez cu soia, sunt
foarte multe produse din soia precum miso, shoyu, tofu, natto şi desigur
edamame. În zilele noastre este recunoscut faptul că soia este un mare factor
nutriţionist.
Nu aş fi fost deloc surprins dacă Domnul Daniel ar fi exportat soia din
satul lui în Japonia, cunoscând valoarea sa aici. I-aş fi spus mai degrabă „Ai
făcut o treabă extraordinar de bună” ca a doua etapă de schimb cultural, dacă
prima etapă spre un schimb cultural începe prin a înţelege diferenţele. Şi a
doua etapă este de fapt procesul de utilizare a unei culturi diferite care a fost
bine înţeleasă.

Dar ceea ce a menţionat el este mult dincolo de această etapă şi faptul că
el a schimbat cultura alimentară a satului său din Romania ar trebui să fie
notat cu o atenţie remarcabilă.
Observaţi vă rog şi faptul că motivaţia lui de a duce seminţele de soia în
România nu este una civilizată cum ar fi una profitabilă sau decât pentru
faptul că soia este un aliment bun pentru sănătate, ci pur şi simplu un motiv
bazat pe dorinţa omului instinctiv şi anume <datorită faptului că e gustos>, un
motiv acceptat de toţi oamenii de pe pământ. Copiii care se vor naşte de acum
încolo în satul lui, vor fi crescuţi mâncând edamame. În general, gustul cu care
am fost invăţaţi de mici ne va însoţi toată viaţa.
La începutul secolului douzeci şi unu, o tema des discutată este
<ciocnirea civilizaț iilor>, însă ceea ce a făcut Domnul Daniel este total opus
acestei teme, el arătând de fapt o unificare a doua civilizaţii, ceea ce merită o
mare apreciere.
Eu, ca japonez aş dori să-l felicit din inimă şi să-l aplaud pentru
această realizare şi mai ales pentru simplicitatea cu care a făcut-o, fără a
conştientiza faptul că contribuie cu adevărat la armonia dintre două civilizaț ii.
Cu puţin noroc, în vreo 10 ani am putea vedea români mâncând chiar şi
Ochazuke la masa lor.
Doamnelor şi domnilor, haideţi vă rog, să-l susţinem pe salvatorul
civilizaţiei noastre !
Vă mulţumesc pentru atenţie.

