SĂPTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

După ce a devenit unul dintre cei mulți parlamentari vâlceni, Frâncu a și început săse
creadăun om valoros, dându-și o importanțănejustificată, numind și destituind, După
criterii suspicionante de la conducă tori de instituții, până la șefi de serviciu sau
mici funcționari. Făcându-ți timp ca să-i urmărești discursurile politice constați că
mai grandoman, mai logoreic (incredibil, o considerăcalitate!!!) și mai penibil la
drumul mare decât el, nu ai sămai întâlnești. ” În pagina întâi a ziarului, am
publicat rezultatele unui sondaj de opinie optimist. Ceea ce putem spune despre acest
sondaj este că la președinție, oricât s-ar da peste cap ai lui Felix sau liberalii,
Băsescu nu are contracandidat.

” Unul dintre cei mai grandomani oficiali ai județului nostru este deputatul liberal
Emilian Frâncu. La el, acest defect iese la ivealătot mai pregnant, odatăcu
perspectiva pierderii demnității politice, cu izolarea la care este supus în
societate, în propriul partid, în colectivitatea puterii locale și județene, dar și în
high life-ul vâlcean. Dacă ar fi săne luăm După definiția și explicitarea termenului
făcutăde specialiști, grandomania se naște ca urmare a unei imagini scă zute de sine,
inconștientul individului încercând săo compenseze, săo schimbe cumva. Nu poți fi
grandoman așa, din senin. Pe undeva, este ascuns acest complex de inferioritate,
împăturit bine ca un cocoloș greu, ce crezi că nu se vede, crezi că nici nu-l ai, pe

când acesta este numai minciuna golităde aer. Ne gândim că fiecare din noi ne-am
simțit cel puțin o datăîn viațăinferiori sau superiori și credem că aceste sentimente
au fost mai acute în anii adolescenței, atunci când nu prea știam cine suntem, ce vrem
și ce raportam la oamenii din jurul nostru, oscilând între aceste trăiri. Nu știm în
ce constă complexul de inferioritate al liderului liberal amintit, dar, cu siguranță,
mai este încă ancorat într-o copilărie frustrantă, ceea ce declanșeazăo comportare
întârziatăa acesteia. După ce a devenit unul dintre cei mulți parlamentari vâlceni,
Frâncu a și început săse creadăun om valoros, dându-și o importanțănejustificată,
numind și destituind, După criterii suspicionante, de la conducă tori de instituții,
până la șefi de serviciu sau mici funcționari. Făcându-ți timp ca să-i urmărești
discursurile politice, constați că mai grandoman, mai logoreic (incredibil, o
considerăcalitate!!!) și mai penibil la drumul mare decât el, nu ai sămai întâlnești.
Degeaba i se spune să-și corijeze atitudinea, degeaba i se spune că pierde electorat
prin această comportare, că el nu se poate „trata”. Omul este măsura tuturor
lucrurilor, dar la el nu-i cazul. Am ținut săfacem aceste precizări, pentru că nu ne
putem reveni nici acum, După ce Emilian Frâncu, în calitatea sa de deputat, a emis un
comunicat de presă prin care anunțăopinia publică despre faptul că în orașul
Drăgășani, la Școala Militarăde Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”, cu
ocazia acordării gradului de sergent major „promoției 2008”, prezența sa a fost
ignorată. Ba, mai mult, în nu mai știm ce ziar local care-l tot laudăși-l tămâiazăde
viu pe grandomanul parlamentar, se face caz de faptul că Frâncu a fost confundat cu
viceprimarul Drăgășaniului și că , la nominalizarea invitaților prezenți, numele lui a
fost rostit „După un șir de directori ai filialelor din Drăgășani ale unor
instituții”. Supărarea Frâncului a fost determinatătot de complexul său de
inferioritate netratat din copilărie și s-a accentuat După ce a văzut că liderul PSD –
Ion Câlea și ceilalți politicieni vâlceni au fost în centrul atenției tuturor, iar el
a fost lăsat săzâmbească celor care-i admirau mustața și insigna de parlamentar
prinsăla reverul hainei cu care era îmbrăcat. Oare cine este sfătuitorul liderului
PNL, de s-a grăbit săemane un comunicat de presă , pe această temă, făcându-se de râs?
Oare nu este tot MihăițăDinescu – șeful său de cabinet, cel care l-a compromis și pe
Ion Tudor – renegatul de la PSD? Frâncu nu știe să-și învingăpornirile, nu știe săse
comporte bărbătește în astfel de situații, compromițându-se. La fiecare ieșire publică
, viitorul candidat la Senatul României, în Colegiul Horezu – Brezoi, pierde voturi.
Cum a mai pierdut vreo câteva sute și prin faptul că în timpul unei emisiuni
televizate, s-a bătut cu pumnii-n piept că în Parlament nu sunt corupți, contrazicând
– DE NEÎNÎELES – sondajele făcute public în presa națională, ce aratăcă 83% din
populația țării considerăcă în Legislativul țării existăcei mai mulți corupți. De
altfel, pe această temă, dar numai După încheierea emisiunii televizate, deputatul PSD
– Vasile Bleotu a afirmat că în Parlament numai un procent de 15% dintre demnitarii
aleși sunt incoruptibili. Ne întrebăm, totuși, cine-l voteazăpe Frâncu: parlamentarii
pe care i-a apărat gratuit sau electoratul că ruia i-a arătat ce mincinos este? După
câteva încercă ri de reconciliere a relațiilor cu publicația noastră, s-a putut vedea
că liderul PNL nu are onoare și nu se poate ține de cuvânt. La câteva minute După ce a
parafat o înțelegere, el o încalcă bucuros că a mai păcă lit odatăviața. De aceea,

prin comparație, vicepreședintele Cristian Buican îi este considerat superior. Ce
promite și face și nu promite dacă nu poate face. Frâncu-i altfel. Pe acest fond, îl
anunțăm că nu ne este teamăde procesele cu care ne tot amenință, ca săne timoreze și-i
promitem să-i fim „umbră” în campanie. Dacă tot afirmăcă din cele 1500 de voturi cu
care a pierdut președinția Consiliului Județean, mai mult de jumătate i le-am „dăruit”
noi, în campania pentru Senat, tot noi îi vom „dărui” cartonașul roșu pentru
Parlament. Astfel de oameni nu au ce că uta în înaltul for legislativ al țării, pentru
că grandomania este o clădire cu mai multe etaje, dar că reia îi lipsește parterul.
” În pagina întâi a ziarului, am publicat rezultatele unui sondaj de opinie optimist.
Ceea ce putem spune despre acest sondaj este că la președinție, oricât s-ar da peste
cap ai lui Felix sau liberalii, Băsescu nu are contracandidat. Și cu contracandidați
precum Oprescu, Năstase și Tăriceanu e sigur că va câștiga din primul tur. „Antenele”
și alte canale media, pot manipula 1-2% dintre cei ce votează, dar nu pot prosti
poporul. La Parlamentare, e exagerat cu PD-L 38%, ne este greu săcredem că ia peste
30%, deși cu o campanie bine organizatăși cu o prezențămai mare la vot, în Ardeal și
București (e utopic, știm) se poate. La fel cum ne este greu săcredem că PSD ia
procente peste PD-L. PNL e umflat cu pompa pomenilor electorale date de Guvern, și
greu va mai lua peste 12%. UDMR trebuie săintre în Parlament și poate va intra și PNG,
dacă își fac o strategie bună. Prim ministru, e clar de departe că cel mai potrivit ar
fi Mugur Isărescu, preferat cred de toate partidele, în cazul în care nici o
formațiune nu câștiga detașat. Sperăm ca și Dumnezeu săajute ca sondajul săfie
adevărat. Numai oamenii fără creier cred că un singur om, președintele Băsescu, e de
vinăpentru ceea ce se-ntâmplăîn țară . El nu poate decât vorbi și-atât, în rest
puterea în țară e deținutăde mafioți, parlamentari și de guvern. Parlamentul și
Guvernul sunt cele ce fac politică în țară . Iar dacă coaliția care e la putere PNLPSD conduce detașat, e clar că Băsescu nu poate face nimic decât săatragăatenția. De
la toamnă, încolo, liberalii, pesediștii și peciștii nu vor mai înjura 6 ani. Cei care
au venit cu stilul ăsta de manifestare „politică ” au fost cei de la PC, având la
dispoziție cunoștințele în materie (de dezinformare) ale lui S.R. Stănescu, plus
disponibilitatea acestuia, După episodul de respingere de la Cotroceni, precum și bani
puși la dispoziție atât de Patriciu cât și de Voiculescu. Aduceți-văaminte de ziarele
cumpărate de Patriciu, de exemplu. Ori, După cum se aratăîn globul de cristal și După
cum ne-a ieșit nouăîn bobi, plus faptul că am tăiat o găinăneagrăpe malul gârlei,
într-o noapte fără lună, bolborosind cuvinte magice, PRM și PC nu vor mai vedea
Parlamentul decât pe dinafarăsau în chip de vizitatori. Numai așa vor mai putea și ei
sămai ia câte un bec pentru acasă. Apoi, este posibil ca, spre oftica pentagonalei
kăkănii și în ciuda propagandei negre, cu o agresivitate bine dozatăși inteligentă,
PD-L săia puțin peste 50% și săguverneze singur minimum 4 ani!

