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UN PAMFLET PE ZI

Linia moarta
37

Sint politicieni care, ca si trenurile, sint trasi pe linie moarta. Cu alte cuvinte, devin figuranti. In
politica, daca nu este dublata de putere, functia nu face doi bani. Pe linia moarta sint garate mumiile
si fantomele politichiei. Este un fel de muzeu in aer liber al figurantilor. Daca vrei sa-l reduci pe un
individ la tacere, ca sa-i desfiintezi ciocul din temelie, il treci pe linie moarta. Nu numai in politica, ci
si in alte domenii de activitate. Avem cazuri cu ziaristi coltosi trecuti pe linie moarta de cei aflati la
putere. Unii dintre ei au fost expediati acolo prin&#8230; promovare. Chipurile, au primit sarcini noi.
Au fost investiti in functii mult mai importante&#8230; Aiurea. Promovarea pe linie moarta se face cu
botnita. Au disparut peste noapte gazetarii care criticau la scena deschisa puterea. Celor in cauza
le-au fost repartizate linii moarte pe care au datoria sa le lustruiasca pina trec alegerile. Critica
ziaristului aflat pe linie moarta seamana cu latratul ciinelui la luna. Dupa cum vedeti, sint fel de fel de
linii moarte. In politica, linia moarta face parte din triajul de cadre al unor partide. Linii moarte cu
naftalina. Din cind in cind, la deruta, sint scosi la inaintare indivizii repartizati pentru conservare. In
diverse campanii si diversiuni, sint folositi pe post de pocnitori. Pe nepusa masa, auzim ca nu stiu
care politician trecut de multa vreme pe linie moarta va candida pentru o functie importanta! Sint
formatiuni politice care se lauda tot timpul cu pepiniera lor de cadre, dar, in realitate, sint foamea-n
git. Daca au cadre pregatite de dau pe afara, atunci, de ce apeleaza la rebuturile altora trecute pe
linie moarta? Sint partide cu pretentii care cauta prin gunoaiele lor. Astepti sa iasa la inaintare cu
candidatul propriu si, surpriza, iti este prezentat un exemplar resapat de pe nu stiu care linie moarta.
Ce nu-i bun la altii merge la ei! De-ale cautatorilor prin gunoaie din politichia noastra! Multe dintre
disputele interne de partid sint reglate cu ajutorul liniei moarte, care, in astfel de cazuri, reprezinta o
forma lenta de scoatere din uz a unor personaje incomode. Nu intotdeauna se recomanda sutul in
fund. Folosit cu prea multa forta si o anume traire interioara, sutul in fund poate expedia adversarul
dincolo de liniile moarte existente, ceea ce nu este bine! Linia moarta ii reduce la tacere pina si pe
cei mai guralivi activisti. Repartizarea pe o linie moarta poate insemna scoaterea din politica a celui
intrat in dizgratia maharilor. In general, aici, ajung cei care nu fac parte din gasca  mare de sforari.
Paradoxal, linia moarta este exploatata la fel ca una noua. Daca nu cumva chiar mai mult, dovada
rulajul mare de figuranti. Deoarece ne apropiem de debutul campaniei pentru locale, linia moarta se
afla tot timpul in centrul atentiei. S-a trecut la reconditionarea unor figuri de ceara ale politicii
romanesti. Figuri de ceara cu miros de Dimbovita. Linia moarta, cit de moarta este ea, poate
reprezenta o sursa de surprize politice. S-au mai vazut cazuri cind favoritul a luat-o, electoral
vorbind, peste ochi de la un candidat propulsat din rugina liniei moarte. Politichia, precum pamintul,
este rotunda si totul se invirte! Uneori, razbunarea resapatului politic face victime colaterale. E o
ameteala de nedescris!
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