Săptămâna vâlceană pe scurt

– În ultima ediție, vă informăm că vineri, săptămâna ce a trecut, liderul interimar al
organizației județene a PDL Vâlcea “ Dorel Jurcan își va depune candidatura, la
București, pentru a fi supus opțiunii interne de partid pentru înalta funcție de lider
de Â partid. După cum chiar dumnealui ne-a spus, încă nu și-a depus oferta de
înscriere la concurs și, după toate probabilitățile o va face miercuri, în această
săptămână. Numai că s-a modificat schimbarea. Ministrul Iliescu, aflat și el în
competiție, cel care și-a manifestat dorința de a prelua conducerea interimară a
organizației a căzut în dizgrația liderului național Emil Boc și ¦ s-ar putea să nu se
șitie. Văzându-se lupta acerbă dintre „poftitorul  Romulus Bulacu zis Arici “
susținut de prefectul Bebe Sexologul, cauționat de Auraș “ purtătorul de geantă aflat
în funcția de „ține frâul  în Prefectură și modestul interimar Dorel Jurcan, exista
varianta ca ministrul VAI Iliescu să fie numit, temporar, ca interimar, la conducerea
organizației județene. Numai că Emil Boc, singurul care poate dispune numirea
amintită, l-a făcut vinovat pe ministrul Iliescu de „eroarea  din Parlament, privind
adoptarea proiectului de lege inițiat de parlamentarii opoziției, prin care TVA scade
de la 25% la 5% pentru pâine și carne, lapte, ulei și zahăr și o alta prin care
pensiile de până la 2.000 lei devin neimpozabile. Așa că ¦ „trei membri de partid s-au
dorit „eroi / unul l-a enervat pe Boc/ și-au rămas doar doi”. Dar uite că un zvon cu
iz de realitate ne-a parvenit din anturajul ministresei Elena Umeda, cea Udă și Rea.
Unul dintre vâlcenii cu trecere la minunăția sa de fată a vizitat-o, ca să-i pună o

vorbă bună lui Dorel Jurcan. Și în politică se practică traficul de influență, nu-i
așa? Doar că frumoasa blondă cu doi neuroni de sex opus în creier l-a întrebat pe
intervievent de nu i se pare mai potrivită ideea cu „primarul cel tânăr , Romeo
Rădulescu să fie lider de partid? Degeaba argumente, degeaba documente, că Nuțy nu și
nu ¦ Romeo Rădulescu. Bunăvoința și prea-plecăciunea se răsplătesc, nu? Acum, dacă
există vreun vâlcean care crede că „tânărul primar râmnicean  nu vrea să ajungă lider
de partid sau să candideze, în anul 2012, la Primăria Râmnicului, după cum a spus-o de
mai multe ori, este bătut în cap de razele soarelui. Paști, murgule, iarbă? Astfel că,
„eventul  a fost refăcut și „hattrick-ul  reconfirmat.
– Primul-ministru, Emil Boc, l-a acuzat pe Victor Ponta, că i-a mituit pe
parlamentarii din arcul guvernamental pentru a vota moțiunea de cenzură, motiv pentru
care trebuie să răspundă penal. În replică, liderul PSD susține că premierul nu are
creier nici măcar pentru a citi o declarație de-a sa . Mai mult ca sigur că Victor
Ponta nu va fi arestat preventiv, de și se auto-declară corupător, chiar dacă
specialistului în drept constituțional, Emil Boc, i s-a părut că sesizează o mită în
fraza cel puțin zece indivizi care mi-au strâns mâna la mine în birou și mi-au spus că
or să voteze moțiunea aseară și-au primit ceea ce trebuia să primească . Premierul a
subliniat că această declarație reprezintă un autodenunț penal, iar liderul PSD va
trebui să răspundă în fața legii pentru iresponsabilitatea mitei electorale comisă în
Parlament.Â

Ponta a încercat singura carte pe care putea miza: să dea senzația unor

parlamentari PDL, mai slabi de înger, că dacă nu votează, alți trădători  o s-o facă
și ei rămân cu buza umflată. Din păcate, n-a reu șit și e normal așa: nu poți să joci
la cacealma când adversarul îți vede cărțile, sau, mai precis, le ascultă la cască.
– Poate că românii au frisoane când îl aud pe șieful șiefilor premierului Boc, Jeffrey
Franks, declarându-se îngrijorat  de ipoteza că legea va obliga Guvernul ca, de la 1
ianuarie, să aducă din nou salariile la nivelul anterior tăierii cu 25%. Pe asta ar
trebui să se certe parlamentarii! Știți cum e să discuți, acum, dacă grădinița se
termină la 5 sau la 6 ani? Ca și cum, după ce Băsescu a stabilit că bărbații se
pensionează la 64 și femeile la 60 de ani, te întrebi la ce vârstă pot ie și la pensie
românii care și-au făcut schimbare de sex.
– Pataliputra

