
Cand te culci cu politica, mai iei si boli rusinoase
"Am auzit ca politica e o curva. M-am pus si eu la rand" . E un aforism au unui scriitor macedonean de
care nu am auzit, Vasil Tolevski. Nu stiu daca oamenii de cultura, arta sau sport l-au citit pe Tolevski, dar
sigur s-au conformat ideii acesteia de a incerca olecuta de sex cu aceasta dama de moravuri usoare numita
politica, si s-au incolonat, cu arme, bagaje, CV-uri, medalii, distinctii si albume, la "una scurta" cu tanti.
Unii stiau cu cine au de-a face, asa ca si-au luat, ca intr-un pliant de constientizare pentru liceeni,
masurile specifice pentru un "safe sex" . Altii au navalit la gramada, au varat-o-n boscheti si ori au fost
prea incinsi, ori atrasi de faptul ca aceasta curva de Politica, de expirata ce e, baga ea banul jos in loc de
invers, au uitat de minimele masuri de protectie si s-au ales cu o boala rusinoasa, pentru care ar trebui sa
stai ceva timp in casa; pentru ca boala "lumeasca" sa se vindece si ca sa nu fii aratat cu degetul pe ulita
cum ca "uite-l pe ala" . 
  
  Dar, indiferent de masurile de precautie luate, politica ramane o femeie de moravuri usoare, respectiv...
nu mai spun cuvantul. Iar a te lasa pe mana ei, chiar pentru avantaje diferite de cele cu care ne-am
obisnuit din partea dumnealor: aplauze, melodii fredonate, bilete cumparate, carti cu sau fara dedicatii ori
articole citite, este, pentru un om ne-politician, un fel de manjire. 
  
  Au reusit, astfel, de dragul unui candidat, in primul rand, sa presteze o munca inutila din start: cati dintre
voi ati fost la vot si ati votat cu Iohannis sau Ponta doar pentru ca a spus/scris/sugerat un nume cu
(oarecare) greutate in viata publica artistica, sportiva ori culturala? Au mai reusit, unii, sa-si anuleze,
pentru cateva vorbe spuse (si recompensate corespunzator?) o intreaga imagine publica realizata prin
talent, daruire, munca si creativitate. Vor mai fi priviti la fel acum, dupa ce deja si-au lipit pe vitrina cu
diplome hartia cu "de inchiriat" ? Nu. Da, vor mai fi oameni echilibrati, nepatimasi, care sa ocoleasca
defectiunile electorale de moment ale "starurilor" , sa spuna impaciuitor "asta e se mai intampla" , si sa-i
aprecieze strict pentru latura lor creatoare-prestatoare. Dar acestia sunt foarte putini. 
  
  Dar de ce? De ce trebuie neaparat ca un (...) sau (...) sau (...) sa iese din turnul lui de fildes exact cand
politica o ia pe ulei, pentru a turna si mai mult ulei? OK, poate pentru ei a fost tot un rolisor, o reclama la
carnati, detergenti ori vin de regiune superior. Adica un serviciu legal, corect, bani contra prestatie, batem
palma, hai noroc si sanatate. Sau un recital asa, de Balul Bobocilor ori o nunta mai de fite ori o susanea la
Teatrul de vara din Saturn. Ca sa mananca si, vorba aia, gura lui, ceva. Dar nu e asa. Pentru ca in cazul
acesta nu te joci doar cu biletele vandute ori cu sonorizarea, ci cu optiunea unor oameni care vor ceva cu
tara asta si au impresia ca votul lor are insemnatate. 
  
  Ar fi bine ca arta si cultura cu toti "oamenii muncii" din ele, sa renunte la a mai expune pareri nu
politice, ci electorale. Indemnati-ne, fratilor, sa va cumparam CD-urile, sa dam bani pe bilete la teatre,
filme ori concerte, sa urlam pe stadioane, chiar sa cumparam produse agroalimentare ori electronice,
guma de mestecat ori bere fara alcool, sa iubim cainii vagabonzi ori sa trecem numai pe trecere, dar NU
ne mai indemnati sa votam cu cineva. Pentru ca politica e o curva si daca te incurci cu ea, mai iei, cum am
spus, o boala. E scarbos? Şi mie mi s-a facut scarba cand i-am vazut, ascultat, citit...
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