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Şoseaua reprezintă faţa politichiei noastre. După cât este de peticită, îţi dai seama care este
soarta relaţiilor politice şi cât sunt de învrăjbiţi mahării din zonă. Unii au ieşit în stradă cu
picamărul. Să cadă şi alţii în gropile lor, de parcă toţi ar fi proşti ca ei! Sigur, acolo unde
şoseaua este netedă ca în palmă e clar că suntem în cuibuşorul de nebunii al celor aflaţi la
putere! Cum treci graniţa la opoziţie se schimbă calimera! Şoseaua arată ca în iad! Drumurile
se
numără printre principalele victime colaterale ale
politichiei. E uşor să ghiceşti dacă primarul din localitatea cutare face sau nu parte din gaşca
puterii. Cetăţeanul este obligat să simtă pe propriile sale bucuţe efectele negative ale şantajului
politic. Vrei asfalt? Pofteşti la fonduri pentru reabilitarea străzilor? Da? E simplu, treci la noi de
semnează o adeziune! Acum, în prag de campanie electorală, pregătiţi-vă de un veritabil război
al asfaltului. E câte un exponent al Puterii care ne ameninţă că, dacă nu îl alegem, pleacă cu
asfalt cu tot acasă! Tango. Urmezaă a fi regizate sabotaje de provincie, acţiunile fiind puse la
cale de spărgătorii de carosabil. Îi şi văd cum îşi freacă de pe acum bucuroşi palmele la încă o
gaură în asfalt. Diverşi edili se vor opri cu asfaltatul la jumătate de drum. „Restul, dacă ne
alegeţi... Pa şi pusi!”. Şoseaua ne spune nouă cum stau unii cu adevărat în sondaje. Este
imaginea suavă a frămîntărilor cotidiene din mahalaua politicii. Orice dispută iscată între
politicieni poate rupe şoseaua în două. Cine nu are pile la Guvern să se lase păgubaş sau să
asfalteze cu bălegar! În loc de carne, pene, ouă, mai marii Puterii promit şosea nouă! În
realitate, îşi fură unii altora asfaltul. Se întreabă cetăţenii de ce anumite porţiuni sunt
decopertate. Cum de ce? Şi-au furat primăriile vecine flasterul!
În ţară, pe oriunde treci, eşti obligat să ţii cont de caracteristicile drumurilor din fiecare zonă. Nu
există o şosea netedă de la un cap la altul, pentru că s-a furat asfaltul! Novicii şi-au început
campania electorală făcând pe deştepţii în materie de asfaltări. Teoria chibritului cu gămălie din
bitum. Promit anumite personaje senatoriale transpirate şi gâtuite cu cravata de europen pârât
că vor asfalta marea şi sarea. Domnilor, când vă apucaţi de treabă, nu uitaţi să trasaţi şi
trecerile de pietoni ca să putem ajunge mai lesne în occidentul care, mai nou e blamat la tot
felul
de întâlniri sub formă de şcoală de vară. Şoseaua e faţa politichiei autohtone. Ca să pupe
asfalt, şoseaua e musai să intre în politică şi să fraternizeze cu partidul prezidenţial. O şosea
fără sprijin politic arată ca vai de ea! Ca să-şi piardă identitatea, i-au furat până şi bornele
kilometrice! Să se înveţe minte, nu alta!
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