Spion sau milog politic?

” Indecisul Valentin Haralambiade plutește cu o barcă spartă prin apele PNL-ului și Platformei ”
Haralambiade, de frică să nu ﬁe văzut prea mult în mijlocul „platformiștilor”, a băgat puțin nasul
în sală, dispărând apoi, ca necunoscutul în ceață. Acest mărunt politruc, despre care doar intimii
știu că face politică , ar ﬁ putut veni aici, urmând ﬁrul logicii, doar din două motive: ori se
pregătește să treacă cu arme și bagaje la Platformă , ori a fost trimis, în spionaj, de „Mandea”
Frâncu, să-i povestească cum stă treaba pe acolo <?xml:namespace preﬁx = o ns = "urn:schemasmicrosoft-com:oﬃce:oﬃce" />
Valentin Haralambiade, un obscur liberal vâlcean, cu coloană vertebrală de cauciuc, ce se arcuiește După
cum bate vântul bunăstării, a fost zărit, zilele trecute, la Sibiu, unde inițiatorii „Platformei Liberale”, Theodor
Stolojan și Valeriu Stoica, și-au susținut ideile conținute de noua construcție politică . „Hary”, așa cum mai este
el cunoscut în cercurile de prieteni pe care îi are cam puțini la număr s-a gândit că e mai bine să ia pulsul
evenimentelor de la Sibiu, unde a avut loc întâlnirea „greilor”, deși nu are nici în clin nici în mânecă cu
Platforma. Haralambiade, de frică să nu ﬁe văzut prea mult în mijlocul „platformiștilor”, a băgat puțin nasul în
sală, dispărând apoi, ca necunoscutul în ceață. Acest mărunt politruc, despre care doar intimii știu că face
politică , ar ﬁ putut veni aici, urmând ﬁrul logicii, doar din două motive: ori se pregătește să treacă cu arme și
bagaje la Platformă , ori a fost trimis, în spionaj, de „Mandea” Frâncu, să-i povestească cum stă treaba pe
acolo. Am încercat să-l contactăm telefonic pe Haralambiade, pentru a ne explica motivul real al deplasării sale
la „Sala Talia”, din Sibiu. Eroare! Mare de tot. Hary ne-a închis telefonul pe motiv că -l deranjăm din te miri ce
activități. Punem pariu că în niciun caz nu ar putea ﬁ vorba de vreunele intelectuale. Discursul și atitudinea îl

trădează. Nu ar ﬁ deplasat să spunem că din moment, ce anonimul liberal, cu ﬁzic impunător și cultură politică
minus, nu și-a exprimat, până acum, opțiunea de a adera la Platforma Liberală, este foarte posibil să ﬁi
îndeplinit atribuții de spion politic, trasate de mai marele liberalilor vâlceni. În caz contrar, am putea crede că îl
mănâncă rău de tot palma să semneze cu Platforma, că ci probabil simte că nu se mai identiﬁcă cu valorile
liberale, din care nu a înțeles prea multe, de altfel, în toții ani, de când este membru PNL. însă , dacă a venit la
Sibiu cu intenția a cerși ceva atenție politică se înșeală profund. Să înțelegem că se dezice de Frâncu, pe care la pupat pe toate părțile de ori câte ori a avut ocazia, dăruindu-se noului concept politic, din care în afara unor
fețe pe care le vede la televizor, nu poate desluși nimic altceva?
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