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 Bunica avea mai multe păsări în curtea sa. Avea, însă, grijă ca toate animalele, păsările să 
fie productive. Adică să nu mănânce degeaba. 

Găinile erau crescute (ţinute) pentru a produce ouă. Noi, cei doi nepoţi ai bunicii, 
primeam patru ouă pe săptămână, adică exact atâtea câte recomandă programele actuale ale 
nutriţioniştilor, pentru o sănătate de fier. 

Bunica ştia bine că găinile ei, vreo 20 la număr, trebuiau să facă fiecare cam 4 ouă ± un 
ou pe săptămână. Dintre acestea, 60 de ouă erau destinate vânzării pe piaţa din Târgu-Jiu, unde 
bunica mergea o dată pe săptămână, pentru a strânge bani pentru casa copilului ei, Ion. Casa 
urma să fie construită la Craiova. Mult a mai muncit bunica pentru a strânge bani pentru fiul ei. 
Mai toate alimentele şi ţuica de 9 grade erau vândute pentru casă. 

Din această cauză bunica era foarte grijulie ca găinile ei „să nu mănânce degeaba”. În 
momentul în care o găină nu mai producea ouă, bunica îi adresa o înjurătură de forma „Fir-ai a 
neatului, te bag la oală!”. Toate găinile trecute de tinereţea ouatului primeau această înjurătură, 
după care rămâneau fără cap şi apoi aterizau fie în oala de supă din bucătărie, spre deliciul nostru 
culinar, fie în oala vreunui boier din Târgu-Jiu. 

S-a întâmplat odată ceva ciudat, care ne-a convins că găinile pot fi fiinţe deştepte, care îşi 
pot schimba atitudinile şi comportamentul atunci când necesităţile existenţiale o cer. 

Aşadar, găina noastră, Breaza, numită aşa de către noi, copiii (nepoţii) pentru penajul ei 
pestriţ, gri cu galben şi roşu, a căzut în păcatul de a nu mai oua cu puţin înaintea Paştelui anului 
1954. Era, aşadar, în pericol de a-şi pierde capul, mai ales că începuse să se îngraşe şi putea 
produce o supă delicioasă.  

Ca la un semn divin, într-o dimineaţă găina Breaza a ieşit din coteţ şi, în loc să se 
îndrepte spre mâncare, se ţinea scai după Bunica, cotcodăcind frumos (cot, cook, cook...). Nu se 
despărţea deloc de ea, urmărind-o pe scări în sus până în cerdac şi apoi până în camera în care 
dormeam noi, copiii. Ne-am trezit cu ea lângă patul nostru, vorbind găineşte, în timp ce Bunica 
băga lemne în plită. Am sărit uimiţi amândoi din pat şi am început să o mângâiem. Nu se speria 
deloc, părea fericită şi se lăsa mângâiată pe cioc, cap şi spate.  
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Am devenit şi noi, copiii, fericiţi, mai ales că am obţinut de la Bunica promisiunea de a-i 

anula pedeapsa capitală şi de a ne-o atribui nouă în proprietate. Era o găină deşteaptă, care se 

separase de gaşcă şi trăia mai mult cu noi, copiii, fără să o neglijeze nici pe Bunica. De câte ori o 

întâlneam auzeam cotcodăcitul ei melodic. Nimeni nu avea curajul să strice fericirea a doi copii 

şi să ceară executarea găinii, iar Bunica o îndrăgea la rândul ei.  
 

 
 

Încă 5 ani a trăit Breaza alături de noi, dăruindu-ne blândeţe, modestie şi melodioase 

vorbe de găină. Într-o zi, am găsit-o moartă, am plâns-o şi am îngropat-o. Nu ştiu dacă a murit de 

bătrâneţe sau de vreo boală, dar după moartea groaznică a mamei, moartea Brezei a fost un 

eveniment foarte nefericit din viaţa mea. 

Ca urmare a acestei poveşti, am dedus un principiu esenţial pentru existenţă, pentru viaţă, 

şi anume: atunci când o fiinţă îşi pierde abilităţile principale pentru care a fost creată, ea 

poate supravieţui numai dacă îşi creează abilităţi complementare, care să le substituie 

eficient pe cele principale. 

Supravieţuirea Brezei, găina Bunicii, a devenit posibilă printr-o substituţie cu implicaţie 

umană. Găina noastră şi-a pierdut capacitatea de producţie (ouatul), dar a căpătat unele însuşiri, 

prin persuasiune, de-a dreptul spiritual-emoţionale. Găina a devenit comunicativă cu noi, 

oamenii, ne-a dăruit ceva din frumuseţea clasei galinacee, ne-a emoţionat, făcându-ne viaţa mai 

frumoasă şi şi-a salvat viaţa (până la moartea naturală), conştient sau inconştient, Dumnezeu ştie. 

Acţiunile emotive aduse speciei umane, indiferent de care dintre celelalte specii, aduc 

avantaje semnificative oamenilor, creatoare de emoţii pozitive. 

 

Bucureşti, 28.01.2016 

 
 

 


