Săptămâna pe scurt – de la lume
adunate

– Lupta electorală, dar mai ales calitatea de curvă a politicului în general, scoate
la mantinelă hidoșenia caracterului unor candidați politici morți după putere, după
bani și onoruri. Cel care se distanțează cu mare putere de alți poftitori de demnități
este candidatul liberal la primăria Râmnicului “ Emilian Frâncu “ poreclit de
cunoscătorii vieții lui copilăroase drept „căpitanul agent Emilian von Drake , după
asemănarea cu rățoiul Donald din serialul video animat Mickey Mouse. Orbit de pofta
fotoliului de la etajul I al Primăriei Râmnicului și ca să-i convingă pe râmniceni săl voteze, el este în stare să- și asume tot ce a fost, tot ce este și tot ce va fi bun
și mai bine făcut în urbea noastră, chiar dacă nici nu cunoaște despre ce este vorba,
doar-doar își va apropia victoria în alegeri. Dacă ieri, azi sau mâine va fi soare,
Frâncu se va lăuda că el a făcut ca Dumnezeu să ia norii din fața Soarelui. Dacă din
burta unei femei a fost extirpată o tumoare de 30 de kg de un colectiv de medici
inspirați, redând-o la viață, asta s-a întâmplat pentru că învățăturile lui Frâncu au
fost asimilate de medicii neobosiți. Dacă la începutul acestei săptămâni Râmnicul a
fost vizitat de o delegație de investitori chinezi, la invitația deputatului Cristian
Buican, de ce să nu se treacă, ca gazda, alături de acesta și „agentul  Emilian? De
ce să nu ia și el laurii succesului obținut, că doar Buican nu candidează. Halal
caracter, halal candidat! Votați ipocrizia, minciuna și fariseismul ¦

– Securistul la vrăjitoare. El către ea – să trăiți! Ea către el – stai jos și taci!
El se așază, cuminte. Ea dă în ghioc, citește gândurile securistului. Ea către el – ia
uite, ai fost al dracului toată viața, ai bătut și ai băgat la închisoare oameni
nevinovați. El către ea – eh! Iese apoi un fum alb. Din nările securistului. A început
purificarea. Probabil că ies dogmele pe care le-a învățat, în tinerețe, la șicoala de
securitate. A ie șit tot. Gata, e ca nou! S-a purificat. S-a lustrat. Acum nu mai e
securist. E băiat bun. Pe ce liste candidează?…
– Nemulțumiții din PSD au început să-i facă anti-campanie lideruluiÂ

Ion Cîlea prin

spitalele din Vâlcea. Medicul Teodor Amza, candidat pentru postul de director medical
al SJU Vâlcea, a găsit o modalitate inedită de a se răzbuna pe liderul PSD Vâlcea
pentru faptul că a renunțat la el în favoarea unui membru al PNL Vâlcea: mesaje anticampanie la locul de muncă. Acesta a permis lipirea unor afișe pe ușa rezervelor din
secția pe care o conduce în care Ion Cîlea era acuzat de subfinanțarea spitalului,
drept urmareÂ

și condamnarea pacientelor la

îngheț. Se pare că pacientele doctorului

Amza, cele internate în saloane, au înghețat de frig zilele trecute. Nu acela și lucru
se poate spune și despre cele care și-au permis să plătească 50 de lei pe zi pentru
internarea în rezervele de pe acela și palier. În saloane se îngheța de frig, în
rezervă se murea de cald. O situație cel puțin ciudată ținând cont de faptul că
instalația de căldură era aceea și. Și mai ciudat a fost afișul în care se arăta că
vinovat pentru această situație este președintele Consiliului Județean, socialdemocratul Ion Cîlea. Mesajul era semnat de toată conducerea spitalului. După apariția
presei în spital, afișele au dispărut. Un gest salutar ținând cont de faptul că
pesedistul și-a trimis aghiotanții să cerceteze veridicitatea informației. Acela și
mesaj este transmis din gură-n gură și în SJU.

