SĂPTĂMÂNA vâlceană PE SCURT

una din școlile aflate pe raza localității Horezu va purta numele marelui poet
basarabean Grigore Vieru ” După strămutarea procesului primarului Gutău, de la Alba
Iulia, la Constanța, spaima „scenariștilor” arestării edililor Gutău și Dicu, s-a
instalat ” pentru candidatura la funcția de șef al organizației municipale liberale
Rm. Vâlcea și-au manifestat voința de a-l contracandida pe Ion Nicolae – actualul
președinte (care a înregistrat cele mai slabe rezultate electorale de până acum la PNL
– Vâlcea), Bogdan Pistol, ziaristul Adrian Panăși taximetristul George Popolan ” omul
de afaceri Nicolae Sofianu a cumpărat aproape tot ce era de vândut în orașul Brezoi,
de la societăți comerciale până la imobile și teren construibil ” de când și-a
descoperit vocația de politician medicul Victor Grigorie a început săcam uite de
jurământul lui Hipocrate, dedicându-se activității de partid, unde își epuizeazătoate
resursele
” De curând, una din școlile aflate pe raza localității Horezu va purta numele marelui
poet basarabean Grigore Vieru. Fostul senator Matei Vintilă, i-a fost acestuia prieten
și răposatul literat a vizitat de multe ori zona Horezului și în special comuna
Slătioara, locul de baștinăal fostului nostru parlamentar. Îndrăgostit de plaiurile
vâlcene, Vieru a luat permanent contact cu viața literarăși cultura județului, nu de
puține ori acesta dorind să-i vadăpe „oltenii de sub munte” în activitate, totodată,
vizitând toate redacțiile de ziare, serioase, din Rm. Vâlcea. „Sunt convins că voi
găsi sprijin în punerea în practică a acestei idei, pentru că Bădia Vieru a ținut mult

la județul nostru, ca și la întreaga Românie. Dumnezeu ni l-a luat de lângă noi, prea
devreme și trebuie să-l avem proaspăt în minte, După cum și-a dorit. Vreau săfac toate
demersurile legale pentru a da numele său școlii din Slătioara și în caz că mi se va
refuza propunerea, voi găsi eu o altășcoalămerituoasă. „Flacă ra prieteniei noastre cu
frații de dincolo de Prut, trebuie săfie vie” – a declarat cel mai iubit parlamentar
vâlcean – Matei Vintilă.
” După strămutarea procesului primarului Gutău, de la Alba Iulia, la Constanța, spaima
„scenariștilor” arestării edililor Gutău și Dicu, s-a instalat. Evident, în spatele
arestării acestora a stat o forțănecunoscută, iar DNA-ul a fost un instrument de
răzbunare a acesteia. Nu credem că , la fel ca în cazurile celebre, vor trebui
sătreacă 50 de ani de zile, până se va afla adevărul. Pentru că adevărul nu se
cunoaște, încă și, din când în când, fragmente din el se strecoarăprintre degetele
ținute în pumnul Puterii, strâns. La Curtea de Apel – Constanța, spre exemplu, s-a
încercat tergiversarea procesului, DNA-ul negrăbindu-se sătrimităprobele audio și
video, la dosar, ce erau depozitate sub cheie, prin vreun fișchet. Autoritatea
completului de judecatăși fermitatea președintelui de instanțăi-a determinat pe
procurori sădeschidălacă tul probei. Dar știți de ce au vrut „scenariștii” săse
piardăproba? Pentru că ea nu spune nimic în defavoarea inculpaților și înregistrările
s-au făcut în afara legii, neputând fi folosite în acuzare, ca material probator. Asta
aratăîncă lcarea legii chiar de că tre procurori și va trebui săurmeze sancționarea
abuzului. La sfârșitul procesului, se va cere sancționarea celor care i-au lipsit de
libertate pe primarul Gutău și pe ex-viceprimarul Dicu. Nici denunță torul Crinu
Popescu nu va scă pa nepedepsit și, împotriva lui, se va depune o plângere
penalăpentru denunțare calomnioasă. Știind ce-l așteaptă, Popescu se pregătește
săfugădin țară , vânzându-și proprietățile și falimentând firma sa de suflet ROVIMET.
Toți cei care se știu creditorii Crinului delator ar cam trebui săse grăbească să-și
recupereze banii, știind că , în curând, Banca Transilvania îi va lua acestuia cea mai
mare parte a averii. Concluzia este că nici Dumnezeu nu doarme, cum nici tovarășii lui
de afaceri nu o fac. „Dinte pentru dinte”, va fi sloganul perioadei viitoare a
existenței acestui turnător și combinator ordinar.
” Pentru candidatura la funcția de șef al organizației municipale liberale Rm. Vâlcea
și-au manifestat voința de a-l contracandida pe Ion Nicolae – actualul președinte
(care a înregistrat cele mai slabe rezultate electorale de până acum la PNL – Vâlcea),
Bogdan Pistol, ziaristul Adrian Panăși taximetristul George Popolan. Dar lista rămâne
deschisă. Ce ar fi ca toți acești „poftitori de coledzi” săse reunească în spiritul
aceleiași dorințe de a spăla fața organizației și să-l susținăpe Bogdan Pistol la
detronarea celui care a scă zut partidul în ochii râmnicenilor. Altfel, ei vor fi ușor
de demolat. Surse interne liberale ne-au declarat că „omul forte” al viitorului
organizației este Adrian Pandurașu, omul care îi poate pune pe cei trei sub aceeași
cupolă, învingând Dințișorul impostor cu Bogdan Pistol. De altfel, sătul de câte
reproșuri i se fac, liderul PNL – Emilian Frâncu s-a săturat de mustața lui Nicolae și
de aerele de cocotămasculinăpe care acesta le revarsăpe la televiziuni. Dacă cineva se

așteaptăca Ion Nicolae să-și dea demisia de onoare, se înșeală. Strategia lui de
rămânere în funcție se bazeazăpe prezența a cel puțin 80 de delegați tuciurii și
albinoși, recunoscă tori pentru că i-a băgat cândva în seamăși le-a dat câte un blid
de linte.
” Omul de afaceri Nicolae Sofianu a cumpărat aproape tot ce era de vândut în orașul
Brezoi, de la societăți comerciale până la imobile și teren construibil. El le-a
promis brezoienilor că le va ridica standardul de viațăși va crea noi locuri de muncă
, construind un Cazinou de 5 stele, un hotel de 4 stele și un centru de agrement –
bazăsportivă, teren de tenis și teren de golf, patinoar și cazare pentru tineret în
bungalowuri. Pentru aceasta, el are deja finalizat un proiect ce va costa 10 milioane
de euro. până acum, însă , nimic nu a demarat. Oamenii au început săși uite ce le-a
promis afaceristul, dar și săse uite urât la proprietățile cumpărate, care, se
degradează, zi După zi. Săsperăm că soarta locantelor promise de Sofianu nu se va
asemăna cu promisiunea de a reconstrui grădinița din curtea Bisericii Toți Sfinții.
Grădinițăpe care preotul paroh Cârstea a dărâmat-o, fără săținăcont că este monument
istoric. Pe această temăam demarat investigații și credem că doctorandul Florin Iepure
de la Culturăa știut ce face când a aprobat demolarea lăcașului de cultură, în pofida
zvonurilor care îl așeazăpe lângă PS Gherasim, în Consiliul Eparhial al Episcopiei
Vâlcii.
” De când și-a descoperit vocația de politician medicul Victor Grigorie a început
săcam uite de jurământul lui Hipocrate, dedicându-se activității de partid, unde își
epuizeazătoate resursele. Cel mai mare vis al medicului-politician este acela de a fi
directorul Spitalului Județean Vâlcea, chiar dacă competențele manageriale nu-l
recomandăcâtuși de puțin. Conștient fiind că nu avea șanse săocupe acest scaun pe baza
profesionalismului – de care nu dădovadăfie vorba-ntre noi – doctorul se agațăcu
dinții și unghiile de oportunitatea politică ce i s-a deschis.
Ceea ce nu știe doctorul până acum este că angajații spitalului nu-l doresc pe
conservator în funcția de director, motivând că nu a făcut nicio brânzănici pe vremea
când, printr-un concurs favorabil de împrejurări, a fost pus director medical. Și pe
atunci era mai ocupat cu politica decât cu medicina. Supărat că la șefia instituției a
rămas Georgeta Săliște – manager lăudat de mai toți medicii spitalului – Victor
Grigorie a început sătragăfel de fel de ițe în culisele politicii vâlcene, sperând că
poate să-i fure, chiar și mișelește dacă se poate, scaunul pe care-l ocupăcu cinste.
Ba, mai mult, acest medic a amenințat că poate rupe, fără urme de regrete, alianța
politică cu PSD Vâlcea, pentru a arăta că e capabil săstrice echilibrul politic dacă
nu i se dăce dorește.
Dispariția lui Grigorie de pe scena politică nu ar însemna, săfim serioși, o pierdere
deloc importantă, iar retragerea sa din viața medicalăașișderea. Așa spun cârcotașii.
” Niciodatănu mi-a plăcut poetul Mircea Dinescu și nu-i cred, în ruptul capului,
dizidența făcutăpe vremea lui Ceaușescu. Circar a fost, circar și este. Limbajul său

originar, chiar dacă -l face popular, este unul de șatră. Șatrămai modernă, desigur,
cum îi șade bine unui revoluționar ce-și îndemna ciracii, la Revoluție, sămimeze munca
în studioul RTV România, săvadăprostimea ce ocupați sunt ei in instalarea democrației.
Deunăzi, răsfoind un cotidian central, am dat peste niște comentarii de-ale sale
pentru care birturile din Ferentari ar fi un decor mult mai potrivit. „Creația” sa, se
intitulează”Scuze pentru bou”, unde vorbește despre „o ciudățenie lingvistică , numele
domnului Boc, pronunțat în limba turcă , ar echivala cu magiunul din hazna, pe când în
germană, cu un k în coadă, domnul Boc n-ar conduce guverne, ci ar mârli capre pe valea
Rinului, deoarece când zici Bock, zici țap”. Devine clar cine instigăla
desconsiderarea demnitarilor aleși, la ridiculizarea făcutăconducă torilor țării, în
afara orică ror canoane educaționale. Prin acesta, Dinescu începe săsemene din ce în
ce mai mult cu Ion Cristoiu… Adică ce a fost și ce-a ajuns. Pamflet, pamflet, dar s-a
ajuns ridicol de jos cu murdărirea unor oameni, fie ei și „dușmani” politici. Mircea
Dinescu ar trebui săse apuce din nou de poezie, sănu-l copieze pe W.C. Tudor, cel care
s-a aruncat în politică doar ca sămurdărească totul în jurul său. Iar dacă tot este
atât de supărat pe Băsescu, Boc și PD-L, de ce abuzeazăde farmecul etimologiei
populare, punând în practică tot ce a învățat din ritualul țapului, pentru a scrie pe
fătăciunea caprei prea-primitoare a priaprismului său literar, cu limbuța lui
spurcată, o poezie despre cei doi și PD-L? Timpul va arăta că va fi o „minusculăcă că
reazăla picioarele lui Traian Băsescu”, dar și un țap cu atitudine priapică în fața
țiganilor de la Clejani.

