Acarul Păun

Știți povestea acarului Păun? O săîncerc săv-o detaliez pe scurt deoarece are mare
legăturăcu ce vreau săscriu în acest colț de pagină. Ei bine, acarul Păun a existat în
realitate și ar fi rămas un ilustru anonim dacă o gravăciocnire de trenuri, care a
avut loc în urmăcu mai bine de 50 ani, pe linia Ploiești Buzău, nu i-ar fi adus o
tristăcelebritate. Ancheta asupra catastrofei feroviare a scos basma curatăpe
adevărații vinovați „“oameni cu trecere și a găsit ca singur vinovat pe acarul din
stație, pe numele lui Ion Păun. De atunci „acarul Păun” indică persoana asupra că
reia se aruncă greșelile altora, adică țapul ispășitor.
În urmăcu câteva zile, în paginile bi-săptămânalului nostru relatam despre plimbările
politice ale lui Ion Nicolae prin instituțiile statului. Scandalul declanșat de acest
liliputan politic cu puțin timp în urmă, când a împărțit cadouri în sediul Serviciului
Poliției Rutiere Vâlcea, nu l-a afectat defel pe obscurul politician de carton
Nicolae, care se visează, degeaba, primarul municipiului. Alții au tras ponoasele.
Într-un comunicat de presăremis redacției de IJP Vâlcea, ni se aducea la cunoștințăcă
, în urma celor întâmplate, s-a dispus cercetarea ofițerului de serviciu pentru
neglijențăîn executarea atribuțiilor. Iată, cum pentru dorința de preamărire a lui
Nicolae, care nu vede mai departe de lungul mustății, un om își poate pierde slujba.
Inutil.
Departe de mine gândul că ofițerul de la poartănu a greșit. În sediul SPR, ar trebui

sănu se intre ca-n brânză, însă de aici și până la a fi considerat cel mai mare
vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat, mi se pare cam mult. Ce se întâmplăcu urmașul
puțin mai bronzat al lui Brătianu, Ion Nicolae? E normal, sănu suporte nici măcar o
mustrare doar pentru că este membrul unui partid aflat la putere și inspector șef la
Inspectoratul în Construcții Vâlcea? În PNL, pesemne, politică nu se mai face demult
respectând legile moralității.
Asupra lui nu se va abate nicio sancțiune pentru că șeful său de partid, Emilian
Frâncu, spune că pupilul lui într-ale politichiei nu a greșit prea mult. Probabil că
Frâncu se bazeazăpe proverbul „scopul scuzămijloacele”. Oricât de perfidăeste
modalitatea de a atingere a lor, aș adăuga eu. Cam asta reiese din declarațiile
deputatului. În van sperăei ca procentele din sondaje săcrească , doar că , în
privința lui Nicolae, ele se încă pățâneazăsă rămână cam la piciorul broaștei, adică
încrederea râmnicenilor în Dințișor oscileazăundeva între 5 și 6%. Chiar mai puțin.
Ceea ce s-a întâmplat este încă o dovadăîn plus a faptului că liberalii vâlceni,
pentru a-și vedea visul cu ochii, sunt în stare săcalce totul în picioare: legi,
instituții, moralitate și relații inter-umane. Și multe altele Vrând săminimalizeze
tâmpenia făcutăde Nicolae, Frâncu a spus public că „a greșit, ce să-i faci!”. Mai
mult decât atât, șeful liberalilor vâlceni a demonstrat că nu dădoi bani pe legile din
țara asta, spunând că Nicolae este în campanie electoralăși trebuie săse facă
cunoscut.
Mi-e greu săcred că Frâncu are pierderi de memorie. Ne aflăm în anul de grație 2007,
luna februarie și până la alegerile pentru primăria Râmnicului mai sunt nu mai puțin
de 15 luni de zile. Așadar, conform legii, campania electoralăîncepe cu o lunăînainte
de alegeri. până atunci, tot ceea ce se întreprinde politic în acest scop este ilegal.
Din câte se pare, cuvântul „ilegal” nu are aceeași conotație pentru Frâncu și Nicolae
ca pentru noi toți, muritorii de rând. Șeful PNL Vâlcea a mai spus că nu va lua nicio
măsură, pe linie de partid, împotriva lui Ion Nicolae. El este în campanie
electoralăpentru Primăria Râmnicului și poate să-și facă imagine pe oriunde. În scurt
timp, dacă e la fel de activ, probabil va da o turăși pe la WC-urile publice din
municipiu. Ce are?
Concluzia care se poate desprinde din zisele lui Frâncu și făcutele lui Nicolae este
că , indiferent ce va face Ion-ul în acest timp, pentru promovarea imaginii lui de om
politic este OK. Dacă tot vrea sămai crească în sondaje, Nicolae ar putea câștiga un
plus de imagine, dacă și-ar scoate dinții ăia de aur și și-ar pune unii de porțelan,
spre exemplu. Sau de fier. Cum vrea el. Așa ar putea sărânjească în voie, nestingherit
de strălucitul strident al protezei din aur de trompetă, ce-i orbește sensul rațiunii.
Ascensiunea și tupeul lui Nicolae se datorează, printre altele, și lipsei de reacție a
celorlalți lideri ai partidelor politice. N-am auzit nicio declarație publică din
partea PD-ului sau a PSD-ului sau al reprezentantului altui partid. Silenzio stampa.
Nu-mi rămâne decât să măbazez pe inteligența și intuiția râmnicenilor, care, așa cum

îi știu, nu-l vor băga în seamăpe acest saltimbanc politic și îl vor sancționa la vot.
Rămâi cu bine Nicolae!
Magda Tolea

