TE ROG VORBESTE-MI DOAR DE FOTBAL
Din intamplare sau nu, din placere sau de sila, din pacate sau din dorinta de a vedea un spectacol
privesc fotbalul si spectacolul mediatic din jurul acestui fenomen, de aproape 35 de ani. Ca un
masochist , imi chinui privirea si gandurile, cu toate ‘’abjectiile’’ (cum spune dl.mm stoica), zi
de zi, luna de luna , an de an , de la un campionat la altul. Nu ma feresc de vorbe, nu sunt un
idiot, asa cum multi din fotbal ne cred pe noi cei care tebuie sa suportam mojicia, mediocritatea
verbala si comportamentul suburban, ce este promovat cu insistenta, pe toate posturile de sport.
E jalnic domnilor, cum apar pe sticla invariabil, oameni ce-si permit sa dea lectii de moralitate,
de comportament , dupa fapte oripilante si golanesti, pe care le-au etalat la tv. Cum poti deschide
gura , dupa ce cobori din jiltul de manager sa dai cu pumnul intr-un amarat ce ti-a platit bani,
pentru ca tu si echipa pe care o conduci sa incerci macar sa faci un spectacol ravnit de multi
suporteri, un spectacol ce rar se ridica la rangul de bambilici. De ce sunt obligat sa-mi delectez
neuronii cu magariile aproape aberante ale magnatiilor buteliilor, sau incoerenta verbala sau
stupizenia repetitiva a interpretarii gresite a religiei ingemanata cu vagabondajul ? E absurd, e
regretabil, e jenant e submediocru… , de fapt e societatea in care traim si cu mandrie si dorinta
de rating , o promovati cu mare cazna zi de zi in massmedia. Ne-am saturat de cancerul nemilos
al prostiei ce ne cuprinde cu repeziciune si fara voia noastra. Imi doresc tratamentul pentru a trai
intr-o lume normala. Vreau sa ma mandresc cu oameni, ca Ozon, Hagi, Dobrin, Ienei,
Iordanescu, Lacatus, Lucescu, Dumitrache, Dinu, Tudorel Stoica, Balaci, Oblemenco, si sa ma
ierte cei ce se stiu mari nume al acestui sport rege, despre care cu drag am ce povesti. Domnilor
ziaristi, jurnalisti, analisti de sport, luati exemplu de la emisiunea ‘’ replay’’ in care lucrurile
simple din istoria fotbalului , sunt adevarate capodopere de arta sportiva, o arta la care am omis
sa mai privim , multumindu-ne cu injuraturile si ‘’abjectiile’’, multora din fotbalul de azi.
IGNORATII DOMNILOR ZIARISTI, JURNALISTI, ANALISTI SPORTIVI DIN
PRESA DE AZI, PE CEI CE SE CRED STAPANII LUMII FOTBALULUI. NU NE
INDOBITOCITI MAI RAU DECAT SUNTEM.

