
Tudose și 
Gică Popescu

Tudose, la Antena 3. A ocolit su-
biectul prioritar, n-a zis (mai) nimic 
despre abuzurile din justiție.

A spus, în schimb, că îl deranjează 
asocierea numelui său cu serviciile. Si-
gur, n-au legătură cu serviciile nici el, 
nici Dragnea! Tudose se întâlnește cu 
tefeliștii, iar Dragnea se lasă spurcat de 
ei. Nu vă place de Dragnea, domnule 
Tudose? Aveți bun gust. Dar vă place 
de Iohannis? Aveți prost gust.

Pe urmă, Tudose a lansat știrea 
bombă. Gică Popescu va fi consilierul 
lui și se va ocupa de organizarea me-
ciurilor de la Campionatul european 
din 2020 - relația cu UEFA, infrastruc-
tură, chestiuni tehnice. Cu această mu-
tare, Tudose i-a dat o lovitură frumoasă 
lui Dragnea. "Uită-te cu cine colaborez 
io și uită-te cu cine colaborezi tu!" Câ-
teva implicații ale numirii lui Gică Po-
pescu.

1. Dacă Guvernul Tudose va rămâ-
ne în picioare măcar până la mijlocul 
lui 2018, e clar că în acest an Federația 
Română de fotbal va fi extrasă din mor-
fologia imposturii. Numirea lui Gică 
Popescu reprezintă un seism pentru 
neopropagandiștii din FRF. Și un sem-
nal dat conducătorilor slugarnici ai 
Asociațiilor Județene de Fotbal, adică 
mașinii de vot din Adunarea Generală 

a FRF. Ajefiști, treziți-vă! Nu mai plecați 
urechile la limba de buștean marca 
SNSPA - Vasile Dâncu - Burleanu. 
Domnule Dâncu, ați înțeles esențialul 
din mutarea Gică Popescu? Faceți un 
pas în spate, știu că e greu, broșurile co-
lorate și găunoase pe care le editați cos-
tă mult, dar retrageți-vă din fotbal, că 
l-ați zăpăcit!

2. Gică Popescu trebuie să susțină 
pe față lupta împotriva lui Burleanu, fă-
ră a sprijini un anume candidat. Toți 
contra lui Burleanu și în turul doi mai 
vedem! Și așa sunt dezbinați și se bâr-
fesc ca niște coarde. Nu contează câte 
voturi are fiecare, ci să strângă împreu-
nă peste 160. În momentul asta, își 
vânează voturile între ei. Gică, lasă 
orice antipatie! După ce ai intrat la 
închisoare, știi cum a răspuns Bur-
leanu la întrebarea "nu vă pare rău de 
Gică Popescu?" "Lui să-i pară rău pen-
tru ce a făcut!" Gică, nu uita: Burleanu 
e dușmanul tău!

3. Apariția lui Gică Popescu într-o 
funcție ministerială mi se pare o 
recunoaștere a Statului că "Dosarul 
Transferururilor" a fost o comandă po-
litică. Borcea stă și acum la pușcărie 
pentru că promisese președintele țării 
că va termina el cu "golanii din fotbal".

4. Gică, te rog să citești presa din 
martie și aprilie 2014! Ca să nu uiți ce 
prieteni din fotbal și afaceri s-au lepă-
dat de tine. Iar dacă vrei să vorbești cu 
ticăloșii din presă care te-au înjurat sau 
cu vițelușii care mestecau clișeul "nu se 
comentează o decizie a justiției" - atunci 
e treaba ta. Distractiv ar fi să dai un in-
terviu în "Gazeta Sporturilor". N-ar fi 
prima dată când începi o campanie 
pierdută destăinuindu-te în această re-
spectabilă publicație.
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Dragnea şi-a 
luat bichon 
cu botniţă

I s-a dus vestea de îmbârligător, de răspândac 
de prostii. Se feresc toți de el, că prea știe tot. Știe 
când e bine să deschidă Dragnea gura, când tre-
buie să ia partidul o decizie cu privire la X sau Y, 
știe cum s-o apere pe ministresa Carmen Dan și 
tot așa. În fine, știe și cum să-l dea jos pe Tudose, 
dar să-i dezlege naibii, cineva, lesa, ca să muște. 

Deși nu demult jurau că neam de neamul lor 
nu se vor mai face de rușine ca în cazul Grindea-
nu, pesediștii se îndreaptă cu pași mari spre un 
repetir. Ţin cu dinții de titlul de penibilii politicii 
mondiale, pe care l-au câștigat odată cu debarca-
rea propriului guvern printr-o moțiune de cen-
zură depusă și votată tot de ei. 
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