
Gata cu Daciada!  
Ce alegeți? Lupescu 
sau SNSPA?

Președintele FRF a însăilat o scri-
sorică bombastică, adresată votanți lor 
din Adunarea Generală, având titlul 
grandilocvent "Vă cer eu scuze!" Aaa-
ah, Valeria Seciu! Domnul Burleanu 
poate să-i ceară voie lui Vasile Dâncu 
Somnifer, ca să scrie mai prost ca pe-
sedistul tehnocrat, dar scuzele nu se 
cer. Scuzele se prezintă.

Acesta e nivelul președintelui cu 
mai multe masterate decât cărți citite. 
Talentul nu l-a chinuit în premieră. A 
făcut o compunere, o încercare amu-
zantă de cronică (și a pierdut predica-
tele pe drum) și în timpul unui meci 
de la Atena. Atunci, Pițurcă i-a bătut 
pe greci, iar Burleanu a luat primă de 
calificare (peste 90000 de euro), mi se 
pare echitabil. Și de ce își "cerea scu-
ze"? Pentru că Gigi Becali, Cornel Di-
nu și Ovidiu Ioanițoaia i-ar fi jignit pe 
membrii Adunării Generale, iar Mir-
cea Sandu i-ar fi tratat de sus. Marcel 
Pușcaș a povestit că Burleanu îi făcea 
"giboni" pe băieții din AG. În ceea ce-l 
privește pe Sandu, acesta ținea ușa bi-
roului deschisă. În permanență. Intra 
oricine. Prin "deschisă" nu înțeleg des-
cuiată (ușa), ci lipită de perete. Iar Mir-
cea Sandu are realizări. Loc pentru 
România în Comitetul executiv al UE-
FA, bazele de la Mogoșoaia și Buftea, 

finala Europa League la București, Eu-
ro 2020. Reușitele actualei conduceri 
arată astfel:

1. Comitetul executiv al FRF nu e 
validat.

2. Mai mulți votanți în Adunarea 
Generală (vreo 270) decât în registrele 
Tribunalului, unde figurează vreo 80.

3. Centrele de Excelență, care au 
funcționat ilegal, fără CIS (certificat 
de identitate sportivă) și au tocat vreo 
două milioane de euro.

4. Moartea clinică a naționalelor de 
juniori, pe care mai trebuie să le învin-
gă doar Liliput.

5. Pierderea sponsorilor. Au rămas 
să cotizeze o firmă de bere și o casă de 
pariuri, care bagă în cont cam un mili-
on de euro pe an, adică salariile din 
FRF pe o lună, două. Ar mai fi câțiva, 
dar ăia vin cu produse. Un supermar-
ket, care dă grisine și hârtie igienică, 
un magazin de modă din Piața Roma-
nă, care face reducere la costume.

În acest moment, FRF funcționează 
pe sistem Daciada. Sau Cântarea Ro-
mâniei, festivalul național de cultură - 
surogat, unde Ceaușescu înlocuia 
artiștii adevărați cu poeții de la sate, 
care faultau prozodia în stilul "într-o zi 
pe timp frumos, chiar duminică a 
fost..." Dacă tot și-a pierdut FRF anti-
corpii și are un secretar general de ta-
lia lui Radu Vișan, eu propun să vote-
ze în AG și Federația de Fotbal Diri - 
Diri, Federația de Fotbal La Mălai și 
Federația de Tenis cu piciorul - Secția 
Plajă, cu țigara între degete și masca 
de scafandru pe figură. În curând, se 
va exprima democratic la urne și foca 
de la circ. Ați văzut-o cum jonglează 
cu mingea? Foca are tehnică marado-
niană. Domnilor din FRF, vă rog să nu 
discriminați foca, așa cum ați proce-
dat cu alegătorii de la Divizia C, pe ca-
re Marcel Pușcaș zice că i-ați făcut gi-
boni. Giboni, dom'le, giboni? 
Prezentați-le scuze!

În Campania din 2014, Burleanu a 
promis că va aduce specialiști din Ger-
mania. A reușit, a reușit, bravo lui, a 
reușit! Lupescu a jucat opt ani în Ger-
mania. IONUȚ LUPESCU TREBUIE 
SĂ  DEVINĂ PREȘEDINTE AL FE-
DE RAȚIEI PENTRU CA FOTBA-
LUL ROMÂNESC SĂ REDOBÂN-
DEASCĂ ANTICORPII MENIȚI SĂ 
NEUTRALIZEZE DACIADA.  n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6598 lei
1$ 3.7337 lei
1chf 4.0332 lei

Bitcoin BTC
    $ 9844.53 
Ripple XRP
      $ 1.1275 
Ethereum ETH
 $ 939.94
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săptămânii: 
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Vancea  
s-a cuplat  
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maticiuc. 
Codine, ce au, 
mă, ăştia cu 
tine? roxanei  
îi plac fetele...

Astăzi,  
ziarul 
NAţioNAL 
apare cu 
filmul de 
colecţie 
„David 
Copperfield“ 

Ziar cu DVD 15 lei

exclusiv

Singurii vinovați găsiți pe bune de Justiție 
sunt doi țigani analfabeți din Ciurea, Iași, care 
au fost condamnați la patru ani de închisoare 
cu suspendare, pentru evaziune fiscală, peri-
oadă în care trebuie să urmeze cursul primar. 
Dacă nu, la gherlă. Decizie dreaptă și înțeleaptă. 
În rest, Justiția nu prea găsește vinovați. Nici 
pe stradă, și nici la ea în curte. Mai ajung niște 
unii pe la închisoare, dar, dacă te gândești bi-
ne, ăștia sunt doar niște exemple că Justiția 
n-a crăpat de tot. Încă.

Banca Naţională a României seamănă din ce 
în ce mai mult a stat în stat, ceea ce probabil că 
și-au dorit boșii de acolo dintotdeauna. În timp 
ce în ţară se geme de foame, șmecherii de aici își 
umflă salariile peste poate. pagina 7
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