
Lupescu și țara 
în care profitul 
înseamnă hoție

Sigur că și Lupescu a greșit. Nimeni 
nu-i perfect, nici măcar eu! Acum ar 
trebui să colorez textul cu maimuța aia 
galbenă care se hlizește pe internet și se 
cheamă emotimuci.

Da, Lupescu a greșit când l-a primit 
pe Burleanu la reședința din Elveția. Eu 
chiar l-aș acuza pe Lupescu pentru de-
lict de încredere. Încă un rând de emo-
timuci! Mai ales că Ionuț a continuat în 
formă agravantă.  Emotimuci, emoti-
muci la greu! Lupescu i l-a prezentat lui 
Michel Platini pe unul care nu l-a recu-
noscut pe Balaci (tot Kaiserul a povestit, 
la Telekom Tv), când Ilie a venit la 
federație. Cristi Chivu a sintetizat: "În 
acești patru ani, președintele FRF a avut 
o poziție proastă vizavi de tot ce înseam-
nă fotbalistul român." 

Insist cu eroarea lui Lupescu. Să nu 
uităm că Burleanu l-a vizitat, în Elveția, 
în 2014, după ce opt oameni fuseseră 
trimiși la pușcărie.  Fie vorba între noi, 
Lupescu putea să fie mai prudent, fiind-
că Mircea Sandu i-a defrișat drumul 
spre UEFA. Sigur că Lupescu avea și el 
merite de manager (nu credeți minciu-
nile despre "delincventul" Lupescu, pe 
care le voi demonta imediat) și o carieră 
impresionantă de fotbalist, dar fără 
Nașul n-ar fi ajuns la UEFA. Merită 
evidențiat și frumosul caracter al dom-
nului Burleanu. Lupescu l-a primit la el 

acasă, iar oaspetele de onoare l-a răsplă-
tit, acuzându-l, în 2018, că ar fi infrac-
tor.

Și acum despre acuzațiile aduse lui 
Lupescu. Încep cu un exemplu. Un pri-
eten de-al meu a cumpărat, în urmă cu 
zece ani, un teren, cu 200.000 de euro. 
Pe urmă a intrat în jenă financiară și a 
încercat să-și vândă proprietatea. Un 
nene i-a zis că poate să-i obțină 400.000 
de euro - era spre sfârșitul perioadei în 
care explodau prețurile pe piața imobi-
liară - dar vrea și el, în calitate de inter-
mediar, 5% din suma. Adică 20.000. 
Prietenul meu s-a zgârcit la comision, a 
mai pierdut vremea trei luni și a vândut 
cu 280.000. Dacă dădea comision la 
timp, avea cu 100.000 de euro în plus.

Trăim în țara în care afacerile, co-
misionul, profitul înseamnă hoție. Nu 
numai în cazul lui Lupescu, presă urlă 
"ăla a furat, ăla a furat!", dar nu înțelege 
că serviciul plătit a fost efectuat, la un 
preț mai mic. Oamenii de afaceri sunt 
creatori din punct de vedere econo-
mic și nu trebuie să aibă venituri fixe, 
ca pensionarii, cetățenii nord-coreeni 
sau sclaveții la multinațională. Ați 
înțeles, comuniștilor care nu vă mai 
saturați să-i băgați la pușcărie pe 
inițiatorii de business autohton? În 
capitalism, ca să stimulezi o persoană 
sau o societate comercială, o cointere-
sezi material, că nu mai face nimeni 
muncă patriotică. Lupescu a dat mar-
ketingul FRF unei firme și a dublat în-
casările, de la 1.500.000 de euro pe an 
la 3.000.000. I s-a mai reproșat că n-a 
făcut licitație. Nu era obligat, fiindcă 
FRF nu-i bugetară, deși neomarxiștii 
corporatiști ar vrea să fie, ca să ia 
multinaționalele banii și românii anii 
de închisoare. Dar dacă tot am intrat 
în logica asta aiuristică, FRF a făcut 
licitație când i-a plătit pe Daum și su-
ita? Sau când a adus o firmă de echi-
pament inferioară Adidas și Puma? 
Federalii din 2014 - 2018 (groaznic 
interval pentru fotbalul românesc) 
văd că se țin de dezvăluiri. Foarte bi-
ne. Nu știu de ce, dar am impresia că 
vor avea surprize. Plăcute. Vine 
Paștele, vine Iepurașul.

P. S. Prima surpriză și-au făcut-o fe-
deralii singuri. Potrivit Prosport, în 
Adunarea Generală din ziua alegerilor 
vor cere închiderea Centrelor de 
Excelență, adică marea lor invenție. 
Paguba - două milioane de euro. Ma-
nageri cinstiți, avangardiști. n
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care se bucură că a nins iar. Crede 
că e Revelionul, rost de alţi bani!
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meLeşCanu, tRas în PiePt

1€ 4.6655 lei
1$ 3.7891 lei
1chf 3.9781 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.820 
Ripple XRP
      $ 0,7067 
Ethereum ETH
 $ 551,36

Cu un aer de subretă ce nu recunoaște că a fost 
prinsă răscolind în rujurile stăpânei, Augustin La-
zăr a trântit o declarație de natură a te îmbolnăvi 
de nervi în cinci minute. Aceeași privire doctă, 
același zâmbet viclean și aceeași aroganță. Nici în 
al doisprezecelea ceas nu a înțeles că Justiția nu e 
femeiușca aia pe care o închiriezi cu ora, de la 
peștele ei, ca să-ți ostoiești poftele. Poate o fi vrut 
să spună altceva, dar așa a ajuns la mine mesajul 
lui, caraghios de prost mascat în vorbe.
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