Gaina sau politicianul?
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Isteria aviară a cuprins întreaga țară . Comunicatele de presă mai anunță deschiderea unui focar sau
închiderea altuia, însă opinia publică este conectată puternic la criza declanșată de mai bine de o lună de zile.
Nu-mi propun aici să analizez cauzele sau efectele apariției gripei aviare la noi în țară , însă bătrânii spun că de
2.000 de ani mor găinile din curțile oamenilor, însă până acum nu s-a făcut atâta tam-tam. Carantină, vaccinuri,
jandarmi, o întreagă nebunie. Vorba președintelui țării: „Bine, bine, da Î cu oamenii ce-ați avut?” Și cu această
ocazie, s-a dovedit că autoritățile reacționează haotic, confuz și dezorganizat, însă nu mai e o noutate pentru
nimeni. însă , odată cu aviara asta ce a lovit întreaga țară , în ochii opiniei publice a apărut găina, o pasăre
despre care până acum s-a scris prea puțin. Studiind cu atenție o găină, vei avea surpriza să constanți câte
asemănări există între ea și politicieni. La ﬁgurat, bineînțeles.
Nu sunt pusă pe glume proaste și nici n-am luat-o razna. Dar, dacă te apropii atent de ea, găina dezvăluie o
privire tulbure și cețoasă, iar principala ei activitate este ciuguleala. toată ziua stă cu ciocul în nisip, în că utare
de mâncare. Asemănarea este zdrobitoare cu clasa politică trecută, actuală sau viitoare, pentru că aleșii noștri
își doresc să ajungă în Parlament ca să ciugulească și ei ceva.
Cea de-a doua chestie, care ține de imagine, este că găina nu vede același lucru cu amândoi ochii. Cu stângul
vede numai ce e în stânga (ca stânga noastră politică ) și cu dreptul numai ce e-n dreapta (ca dreapta politică ).
Așadar, în mintea ei se dă o luptă surdă, între râma ce o vede cu stângul și grăunța de ciugulit care apare în
partea dreaptă, ce poate aduce găina în stare să se tâmpească de schizofrenie. Astfel, ar putea muri înnebunită
de dileme. Râma sau grăunța? La fel ca-n politică . În tot cazul, în astfel de momente începe să cotcodăcească și
face un circ infernal pe eșichierul din ogradă. După cum se știe, și găina are un șef, iar atunci când apare

cocoșul, se potolește, uită de foame și stă cuminte la că lcat. Apoi, însă , revine la ocupațiile de dinainte:
cotcodăcește și ciugulește de pe jos, dar numai După ce se asigură prin mișcă ri bruște și alternative ale capului
că ce vede la stânga n-are alternativă la dreapta.
Practic, găina e o pasăre care funcționează ireproșabil atâta timp cât nu are opțiuni. E perfect adaptată lipsei
orică rei alternative. Diversitatea, însă , o blochează și îi dă dureri de cap. până aici am demonstrat, cu
argumente temeinice, că găina este simbolul perfect al funcționării alianței politice românești, în general, și al
Alianței D.A., în special. Cum ar veni, în cazul prezentat, PNL trage la râmă, iar PD la porumb.
O altă experiență, mai complicată ce e drept, dovedește că găina este complet derutată de transparență.
Încercați să cumpărați din piață o găină vie și apoi puneți-o în fața unui borcan plin cu grăunțe. Veți avea parte
de surprize. Găina va lovi la nesfârșit sticla borcanului, nedumerită și disperată că nu poate ciuguli nimic. Deci,
e clar: nu înțelege nimic din ideea de transparență. Ca și politicienii.
Magda Tolea

