
Protestul si dansul pinguinului
Nu stiu altii cum sunt, dar eu cand aud de miscarea sindicala, de planurile marete de protest, ma veselesc
peste poate si ma simt ca la un film cu Stan si Bran. Poate vor crede unii ca fac vreo trimitere la domnul
Bogdan Hossu, mare capetenie sindicala (mai mult la stat decat la sfat), deoarece rolul pe care-l joaca
aduce destul de mult cu cel al comicului american, ma refer la Oliver Hardy, cunoscut publicului larg sub
numele de Bran. Sa zicem ca fac. Pentru celalalt comic, Stan, alegeti dumneavoastra un personaj cu
trasaturi aparent sindicale; poate domnul Marica, poate Iacob Baciu sau Aurel Cornea, nu conteaza. E
drept, comediantii nostri nu cad de pe scara, nu calca in ligheanul cu ciment, nu li se rup pantalonii in
fund, dar executa niste lovituri cu stangul in dreptul, niste palme pe obrazul supusilor si niste piruete
contradictorii, de toata frumusetea. N-am inteles de ce se cheama la noi adunarile in diferite piete,
miscari sindicale. E drept - de-acum - celebrul dans al pinguinului se desavarseste prin miscare, dar de
unde si pana unde sa faci vreo legatura intre topaiala si chestii sindicaliste? Nu mi-a fost dat niciodata sa
vad o adevarata miscare sindicala in Romania si sunt convins ca nici viitorul mai mult sau mai putin
indepartat nu-mi va oferi vreo ocazie in acest sens. Amenintari cu iesitul in strada, cu intreruperea
activitatii, cu facut si dres: astea-s ingredientele eternelor planuri raspandite din cand in cand de
trompetele autointitulate sindicale. Se spune ca de vina ar fi capeteniile, care, la ceasuri de taina si in
locuri la fel de tainuite, cad in pacat cu cei in fata carora ar trebui sa apere interesele celor pe care-i
pastoresc pe pajistile arse ale sindicalismului. Istoria post - decembrista (nu post - revolutionara) ne-a
invatat ca de pe capra carutei sindicale poti ajunge bine, ministru, smecher cu notorietate, ce mai, ca e o
rampa de lansare. Cum nu-i loc sa se lanseze tot sindicalistul de rand pe orbita decentei, se cheama ca
marea majoritate, adica aia - chipurile - reprezentati stau de fiecare data cate o tura, promitandu-li-se
mereu ca vor muta data viitoare. Bun. Am stabilit ca ele, capeteniile sindicale, Cont Gras, Vorba Goala,
Ţeapa Lunga sau ingheata Apa sunt nu cu fundul in doua barci (va rog sa nu incercati vreun exercitiu de
imaginatie care sa-l includa pe domnul Hossu, ca nu raspund pentru eventualele traume psihice), ci
intr-una, alta decat aia in care plutesc interesele sindicalistului de rand. Cine-l opreste pe acesta sa nu se
mai lase reprezentat de tot felul de smecheri cu oportunism la purtator? Cine-l opreste sa nu se prinda in
dansul pinguinului in ziua anuntatului miting de amploare? Desigur, e foarte simplu sa arunci vina pe o
gasca de baieti descurcareti care te-au facut la buzunare, la interese si se bat pe burta cu cei de la putere,
oricare ar fi ei. Simplu si comod. Dincolo de aceasta atitudine stramoseasca se intind tinuturile virgine ale
rabufnirilor sanatoase. Asa armata, asa capetenii, de unde alta situatie?
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