Emilian Frâncu s-a milogit pentru
voturi ca să fie senator

Cu mâna întinsăla București
SENATOR DIN GREȘEALĂ. Liberalul Emilian Frâncu este din nou parlamentar. De data asta
senator. Deși peneliștii care mai țin, încă , la imaginea acestui partid în Vâlcea
sperau ca „Măndelul” sănu mai ocupe un scaun în Parlament, de ceea ce le-a fost frică
nu au scă pat. „Tătuka” Frâncu a făcut el ce-a făcut și le-a arătat din nou că e mare.
Doar la stat.
Puțini sunt, însă , cei care știu că „Măndel” a fost extrem de aproape de a pierde
fotoliul de ales și asta pentru că al său contracandidat, Ștefan Prală, i-a „rupt” un
număr important de voturi.
Gurile rele de prin PNL spun că imediat După aflarea rezultatului, atunci când
statutul său de senator, era destul de incert, Frâncu a făcut o depresie agresivă,
certându-și virtual alegătorii, cu capul sprijinit de pereții din biroul său de șef de
partid aflat în întuneric, că nu i-au arătat recunoștințăpentru tot „binele” pe care
l-a făcut județ. S-avem pardon! Cine mai crede că Frâncu este un fel de Moș Crăciun
autohton, se înșeală! Este adevărat că la fiecare reîntorcere a sa în județ, din
Parlamentul României, avea tolba plină de promisiuni, care de care mai puțin
realizabile, însă ele au rămas la stadiul de făgăduințe deșarte, patetice. Toți banii

care se laudăcă i-a adus în Vâlcea, nu i-a scos din vreun cont personal, ci au fost
dați de Guvern. Cu sau fără el, banii ajungeau la noi. Și apoi, parcă rolul unui
parlamentar adevărat era săfacă legi pentru oameni și nu săse ocupe cu traficul de
influență, cu instalarea de fose septice în curțile oamenilor, schimbarea lumânării pe
electricitatea sau pietruirea vreunei ulițe sătești pe care circulăîmpărătește urșii,
nu?
Revenind la mandatul obținut de Frâncu, la mustață, trebuie spus că acesta se
datoreazăunui noroc chior pe care l-a avut, în timp ce stătea la milogeală, cu mâna
întinsă, săprimească resturile de voturi la redistribuirile naționale. În aceste
condiții, Frâncu devine un senator deloc reprezentativ.
Dezumanizare grobiană
Dacă până acum, în campania electorală, Frâncu a periat apăsat, pe spate, jurnaliștii
vâlceni ca sănu-l critice, de acum încolo îi va pune din nou la zid pe aceștia,
formați, în opinia sa, din „curve, lingăi, proști și analfabeți”. Apoi, va dezbina și
mai tare partidul pe care-l conduce și-l va săpa adânc la rădăcină, din nou, pe Cristi
Buican a că rui prezențăîi dăfiori numai la ideea că -i poate trage de sub el, în
orice moment, scaunul de președinte al PNL Vâlcea. Ceea ce nu știe, însă , „Măndelul”
este că nu va putea prelungi prea mult inevitabilul. De ceea ce-i este cel mai tare
frică , nu mai poate scă pa. Stădeasupra unui vulcan gata săerupădin moment în moment.
Bolnav de trufie, Frâncu simte nevoia săfie adulat, deși nu dămotive celor din jur
nici măcar să-l placă . Este un personaj politic care și-a uzat imaginea publică și
care și-a îndepărtat de lângă el atât partenerii politici cât și colegii de partid. A
devenit un fel de „Boogie – Man”, urât de cei mai mulți, mare și verde, a că rui
manifestare publică și politică face tinerii reticenți în a-și dori sămai fie membrii
unui partid politic, iar alegătorilor le provoacă repulsie Față de actul de votare.
Nu-i ușor lucru săfii Frâncu! Trebuie săai o tonăde defecte și doar câteva grame de
calități. Nu-i ușor săte faci neplăcut tuturor săajungi satrap, sănu ai Dumnezeu și
săcrezi că te înjosești ca individ dacă nu mai faci politică . De asemenea, nu-i ușor
sămanipulezi durerea umană, sădorești răul prietenilor și săte freci pe mâni de
bucurie că te-ai îmbogățit sărăcind pe alții. Vom vedea ce va urma!

