
Tefeloazele şi 
CampionaTul 

mondial
E bine, e din ce în ce mai bine, văd că 

tefeloazelor polivalente le place şi fotba-
lul, se pricep şi la Campionatul Mondial 
din Rusia - vine Ciuma Roşie, e pericol 
mare! - micii torţionari din Piaţa Victo-
riei ştiu şi care-i lucrarea cu Messi şi 
Cristiano Ronaldo, ne pot lămuri şi ce 
număr poartă Cenuşăreasa la ţurloi.

Adevărul e altul, e foarte dur şi m-
am hotărât să nu-i mai menajez pe aceş-
ti impostori. Fenomenul tefelist a apă-
rut în fotbal în paralel cu anticorupţia 
(hait!) macoveistă şi a avut efecte dis-
trugătoare. Uitaţi-vă cine şi cum con-
duce federaţia, uitaţi-vă unde a ajuns 
Rapidul, uitaţi-vă ce caricaturi informe, 
neprecizate patronează Dinamo, uitaţi-
vă că Steaua se numeşte FCSB, uitaţi-vă 
ce cote au fotbalagiii români! Fotbalul 
acela vechi, frumos şi corupt (da, da, 
da!) a dat jucători la Real Madrid, Bar-
celona, Milan, Inter Milano, Juventus, 
Chelsea, Roma, Fiorentina, Valencia 
(vreo cinci în acelaşi timp),  Ajax, AS 
Monaco. În fotbalul tefelist, nişte tara-
bagii au votat pentru Burleanu şi împo-
triva lui Lupescu, sfidându-l pe Mircea 
Lucescu, prezent în sală.

Tefelismul nu are nimic în comun 
cu acest popor şi cu rânduielile ortodo-
xiei latino - orientale. Acum, cititorii de 
facebook mă vor acuza că fac apologia 
corupţiei, dar inchizitorii strecuraţi în 

sufrageria ideilor pe sub uşa toaletei nu 
merită băgaţi în seamă. Gândirea româ-
nului se derulează pe coordonata "bă, 
politicianule, fă-ţi o combinaţie, bravo 
ţie, dar fă ceva şi pentru noi!" Am auzit 
fraza asta de mii de ori la telefon, în pia-
ţă, la cârciumă, pe stradă, în lift, dar ni-
ciodată la televizor, pentru că televizo-
rul e pentru eroi, adică pentru javrele 
care mint oamenii sinceri. N-are ni-
meni nevoie de eroi şi de salvatori, dar, 
în Campaniile electorale, vedem, de la 
dreapta la stânga, numai eroi şi salva-
tori. A mai apărut şi Uniunea Salvaţi 
România, Doamne fereşte!  Dacă tot 
am plecat de la fotbal, rolul usere în po-
litică e ca rolul ţărilor exotice la campi-
onatul Mondial -  să vadă lumea că "se 
poate şi aşa, dar nu-i o soluţie bună." 
Din reflex, am scris usere cam aiurea. 
Tot ce preţuiesc apare cu majuscule în 
textele mele, în orice condiţii. Medici-
nă, Cultură, Şcoală, Afaceri, Medic, Ar-
hitect, Profesor, Artist, Patron, Avocat, 
Tâmplar, Zugrav, justiţie, procuror, se-
curist, pardon, am vrut să scriu userist.

În ţara noastră de o irepetabilă vese-
lie tristă  sunt mucificate Biserica şi Fa-
milia, dar sunt elogiate UE şi băncile. Şi 
eu respect UE. Este o adunare care a fă-
cut foarte mult pentru nimfomane. Le-a 
adus africani. De asemenea, respect 
băncile, însă deontologeala mă obligă să 
scriu că bancherul cel mai mare a fost 
un comunist, a fost Stalin, potrivit isto-
ricilor şi scriitorilor (contesa R. G. Wal-
deck, de pildă, în cartea "Athenee Pala-
ce") contemporani cu el. Când ne-a luat 
Basarabia, Stalin a cerut ca dobândă şi  
Bucovina. n
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1€ 4.6611 lei
1$ 4.0033 lei
1chf 4.0340 lei

Bitcoin BTC
       $ 6.388 
Ripple XRP
      $ 0,4596 
Ethereum ETH
 $ 451,96

George Patton a fost general de patru stele, 
toate obținute în ultima conflagrație mondială. 
Gabriel Oprea are şi el patru stele, fără a parti-
cipa la vreun război. Singurele lui lupte reale s-
au dat cu intendența, cu obielele şi izmenele 
trupei. De aici şi porecla „Generalul Izmană”. E 
alunecos ca o alifie „Strugurel”, ca să nu-i crape 
buzele când vorbeşte despre interesul național. 
Sintagma, a constat el, prinde la orice prost ca-
re cască gura. Şi o foloseşte oricând camerele îl 
au în prim-plan.

Chiar dacă adversarii lui Dragnea refuză să 
creadă în existenâa ”statului paralel”, adevărul 
este că o structură paralelă parazitează România 
încă din zorii postdecembrişti. 
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