
Luminita Arhire

COSORUL LUI PRELIPCEANU
MOTTO: Cosmin Prelipceanu: „Sunt părinți care și-au vaccinat copii, sunt părinți care au 
grijă, care sunt de acord să-i testeze... să fie victimele celor care nu vor nimic?” 
Sorin Cîmpeanu: „Se pare că da...” 
Cosmin Prelipceanu: „Păi nu, nu așa trebuie să fie... stăm cu toții și ne uităm la cei care nu 
vor?” 
Sorin Cîmpeanu: „Nu există legislație primară în acest sens... ”
Cosmin Prelipceanu: „E o problemă de educație! Suntem în țara în care populația nu înțelege 
că se află în pericol de moarte... N-ar fi bine ca măcar de copiii lor să avem grijă? Măcar copiii 
să înțeleagă asta? Asta ar trebui să facă școala... Să-i scăpam pe copii de părinții lor... Asta ar 
trebui să facă școala...” 
Sorin Cîmpeanu: „Nu pot eu să fiu de acord cu această afirmație ...” 
Cosmin Prelipceanu: „Ba da, asta ar trebui să facă școala!” (emisiune DIGI 24, 28 septembrie 
2021 cu Cosmin Prelipceanu și Sorin Cîmpeanu, ministru al Educației) ) 
................................................................................................
Este evident că apariția unui imbecil care să susțină public că „școala trebuie să-i scape pe 
copii de părinții lor ” era doar o problemă de timp. Dar micul monstru de la DIGI 24 nu a ieșit
din spuma mării, ci s-a născut în clipoceala fetidă a presei „independente”, având eticheta 
„deontolog patentat” pe frunte. De altfel, ticăloși provenind tot din mass-media, cu 275 000 de
urmăritori, autodefinindu-se ca „scriitori” și dotați cu un cinism primitiv pe care și-l exhibă 
zilnic, conform principiului: „...uite buba mea, cetățeni! cât e de infectă, draga de ea!” aveam 
și până acum! Iată o mostră: 
„Mulți români vor muri de Covid, pentru că, astă-vară, guvernul PNL-USRPlus, ocupat să se 
aleagă, n-a pregătit pentru valul 4 nici măcar locuri suplimentare la morgă. Și pentru că sunt 
nevaccinați. Marea majoritate a celor ce își vor da obștescul sfârșit gâtuiți de virus sunt dintre 
cei care au refuzat să se vaccineze. E sinistru, dar, astfel, se va înregistra și un parametru 
pozitiv până la primăvară: creșterea cantității de inteligență pe cap de locuitor în România.” 
(Cristian Tudor Popescu, pe pagina lui de FACEBOOK, 28 septembrie 2021)
Așadar, ce se va întâmpla când vor da ortul popii suficient de mulți cetățeni care mai 
îndrăznesc să-și pună întrebări în loc să înghită hapul amar al guvernului, fără griji, ci chiar 
cu bucurie? Potrivit CTP-ului se va produce, în sfârșit, „...creșterea cantității de inteligență pe 
cap de locuitor...” Iar când a crescut cantitatea de inteligență suficient de mult cât să dea și pe-
afară, hop!!! apare și fenomenul Adela Dan, devoratoarea de șaorme cu cartofi prăjiți și 
maioneze din Centrul Vechi: 
„Nu știu de voi, da eu mă duc la o terasă în centru vechi, mă pun în cel mai vizibil loc și-mi 
comand mâncare. Multă mâncare. O să pleoscăi zgomotos și evident satisfăcută după fiecare 
înghițitură, tare, să mă audă toți până la romană. O să iau și pizza și burgeri și șaorma și cea 
mai mare porție de cartofi prăjiți cu maioneză și o să gem de plăcere după fiecare mușcătură. 
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Și o să-mi iau și o halbă de bere uriașă, abia am să o pot ridica cu două mâini. Și cum o să stau
eu așa cu halba aia uriașă în bot, o să strig după fiecare înghițitură, dându-mi ochii peste cap 
de plăcere: «Doamneee, Măiculița Domnului, ce bună e o bere rece la terasă când ești 
vaccinat!»...” (Adela Dan, pe pagina ei de FACEBOOK, 26 septembrie 2021; dânsa este Head 
of Content la UM Romania... mai este și „writer”... a fost și „copywriter”... și-n general dânsa 
este mai mult în engleză decât în română...)
E înspăimântătoare lumea în care trăim? Aș! Mai avem de coborât. Cele trei personaje de mai 
sus definesc exemplar „minunata lume nouă” care ni s-a pregătit. Căci în peisajul său 
dezolant, „băieții buni” sunt ei iar noi, ceilalți, intrăm, de-a valma, la „băieții răi”. 
Și, zi de zi, COSORUL LUI PRELIPCEANU o să ni se vîre pe sub ușă. Iar această sintagmă se 
definește cam așa: „...cosorul lui Pelipceanu a fost inventat de… Prelipceanu… El se compune
din două părţi… partea a-bo-mi-na-bi-lă… şi partea stupe-fi-an-tă…” Iar noi încă nu avem 
metode eficiente pentru a combate așa ceva. De aceea, în curând, bucuroși de pasivitatea 
noastră, „băieții buni” vor repeta în cor aberația... iar noi, dacă nu vom putea răspunde, ei vor
socoti că suntem de acord. 
Cosmin Prelipceanu are 46 de ani și e căsătorit. Eu nu știu dacă are copii... dar dacă are, zic, 
oare cine-i apără pe copiii lui Cosmin de un tată cu astfel de idei?
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