
Ionuț Lupescu, 
din nou pentru 
România

Lansarea candidaturii lui Lupescu 
m-a impresionat cu 48 de ore înainte de 
a avea  loc. Eu par așa, mai bestie, dar 
am și momente de sensibilitate.

Sâmbătă, la prânz, m-a sunat Rădu-
cioiu. "Te-a căutat Johann, dar nu i-ai 
răspuns. Vrea Johann să vorbească puțin 
cu tine, să te invite la lansarea Generației 
noastre". Nu știam numărul lui Lupescu 
din Elveția. Și m-a încântat că Răducio-
iu, eternul copil frumos al fotbalului ro-
mânesc, îi spune lui Lupescu - Johann. 
M-am gândit, ca tot românul, la mitul 
neamțului providențial, de la Carol I la 
Herr Werner, dar nu insist. Johann cel 
cu opt ani de Bundesliga nu trebuie de-
cât "să redea fotbalului mândria și gloria 
pierdute". "Fotbalul se întoarce acasă", 
așa cum ne-a anunțat viitorul președinte 
al FRF în "Programul Manifest" - o re-
vistă excelentă, nu știu cu cine a colabo-
rat Lupescu, dar i-a ieșit. Am văzut un 
text redactat uman și la obiect despre 
dezvoltarea și noile orientări ale fotbalu-
lui (feminin, de sală și tot așa). Vă 
aduceți aminte cum arăta maculatura 
făcută de actualii politruci din FRF? Mai 
multe neologisme pe centimetru pătrat 
decât microbi. Aveai senzația că singu-
rele priorități ale fotbalulului românesc 
sunt echipa națională de călușari, echipa 
națională de lesbiene și - de ce nu? - 
echipa națională de refugiați.

La conferința lui Lupescu am simțit, 
pentru prima dată în ultimii patru ani, 
că "Fotbalul se întoarce acasă." În anul 
în care se împlinește un sfert de veac de 
la Cardiff, erau unii lângă alții, pe câțiva 
metri liniari, ca într-un zid așezat înain-
tea unei năpraznice lovituri libere, eroii 
din meciul cu Țara Galilor, minus Didi 
Prodan, Dumnezeu să-l odihnească pe 
cel care a fost zâmbetul Generației 
America '94! În pandant, pe celălalt 
rând, ca un suprem omagiu adus unui 
mare adversar dinamovist, se află jumă-
tate din Steaua '86 ( Pițurcă, Lăcătuș, T. 
Stoica, Iovan, Stângaciu). Întrebați-i pe 
politrucii din FRF ce înseamnă Sevilla 
'86 și Cardiff '93! O să vă spună că au 
fost finale Eurovision. Nu e prima oară 
când scriu că, dacă vreți să testați 
competența președintelui FRF în 
exercițiu, e suficient să-i arătați două 
poze. Una cu Dobrin, alta cu Dan Spă-
taru. Amândoi blonzi, amândoi artiști 
uriași, amândoi cu povești de nopți lun-
gi, alunecând printre crevasele obraji-
lor. Puneți pariu că domnișorul Burlea-
nu ar fi în stare să-l confunde pe Dobrin 
cu Dan Spătaru? Secretarul general al 
FRF, domnul Vișan, n-ar comite năzbâ-
tia asta, pentru că un absolvent de 
SNSPA (Academia "Ștefan Gheorghiu" 
de tip nou) care se respectă n-a auzit 
nici de Dobrin, nici de Dan Spătaru.

Foarte drăguți au fost și diversioniștii 
din presă, care l-au atacat pe Lupescu fi-
indcă a fost Mircea Sandu la lansare. A 
fost, sigur că a fost, pentru că Mircea 
Sandu are următoarele realizări: post 
pentru România în Comitetul executiv 
al UEFA, bazele Mogoșoaia și Buftea 
(azi sunt în paragină), Campionatul Eu-
ropean de tineret 1998 la București, fi-
nala Europa League la București, Euro 
2020 (la ultimele două proiecte a cola-
borat și Lupescu) și 300 de milioane de 
euro aduse fotbalului românesc. Ce au 
făcut detractorii lui Mircea Sandu? Au 
susținut condamnarea lui Gică Popes-
cu. Și pe domnul Burleanu, care nu cred 
că a ridicat măcar un coteț.

În momentul ăsta, îmi vine să pro-
mit că nu voi mai scrie despre fotbal da-
că Lupescu nu iese președinte. Dar nu 
știu ce se va întâmpla și am mai văzut 
destui bătrâni ridicoli, așa că stau cu-
minte. Lupescu a însemnat ceva din 
tinerețea mea. Și nu văd, fără el la FRF, 
decât o prăpastie definitivă după patru 
ani negri. n    
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1€ 4.6564 lei
1$ 3.7782 lei
1chf 4.0317 lei

Bitcoin BTC
      $ 10.638 
Ripple XRP
      $ 0.9494 
Ethereum ETH
 $ 878.02
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Te uiți pe geam și nu înțelegi ce se întâm-
plă? 1. De ce te uiți pe geam? 2. De ce vrei să 
înțelegi? Ce se petrece acum nu e de nasul tău 
dacă nu ai trecut pe la Școala populară de arte 
și talente politice. „Neguvernabila” este simfo-
nia sublimă pe care lumea o aude zilnic, dar pe 
care, în mod ciudat, nu o înțelege. Sau poate 
doar se preface.
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