
Lupescu și 
echidistanța 
ipocriților 
din presă 

Echidistanța în presă reprezintă un 
simptom al ipocriziei și un efect secundar 
al prostiei de cursă lungă. Omul e făcut 
din carne, sânge și preferințe. Nu-i kilo-
metraj sau termometru.

În fotbal, echidistanța înseamnă să iei 
toporul în mâna dreaptă ca să te scarpini 
în urechea stângă și pe urmă să crezi că ai 
fost subtil. Cum să fiți, ziaricilor, 
echidistanți când candidează Ionuț Lu-
pescu împotriva antifotbalului? România 
- Argentina 3-2 față în față cu învățământul 
politic. Opt ani în Bundesliga și șapte ani 
la UEFA contra SNSPA. 74 de selecții 
pentru România versus bătături la ambe-
le picioare. Dar bătăturile au apărut din 
cauza scrisului. Lozinci scrise cu țurloiul 
de buștean putrezit al propagandei! Și lo-
zincile ca lozincile, dar s-a trecut la nive-
lul următor: atacuri și minciuni. Neoac-
tiviștii au scornit că Lupescu vine la FRF 
(am informații certe că va câștiga, acum 
asistăm la ultimele zvârcoliri ale absol-
venților de Ștefan Gheorghiu de tip nou) 
ca să împartă comisioane. Daaaa? Bine! 
Ia să-mi spuneți mie câți bani a câștigat 
de pe urma  FRF, din martie 2014 până 
acum, un politician care a încropit tot fe-
lul de sondaje cu marja de eroare mai 
mare decât IQ-ul întregii conduceri fe-
refiste? Siguuur, acel domn a pregătit și 
studii de promovare. Prolixe. Nu le înțe-
legea nici el. Sau poate că asta-i schema. 

Să fie atât de încâlcite, încât să exclame 
fraierii, "dom'le, deștept e omul asta!" Să 
revenim. Așadar, câți bani a ridicat politi-
cianul genial din casieria  FRF, în ultimii 
patru ani? 700000 de euro? 800000? Și 
mai aveți tupeul să vorbiți despre comisi-
oane? Sau despre serviciul lui Răducioiu? 
Lupescu și Răducioiu - doi milionari care 
vor conduce FRF. Predecesorii lor instalați 
în 2014 au venit săraci (secretarul general 
al FRF visa și el, săracul, să bea o cafea pe 
malul Lacului Leman!) și vor pleca, peste 
o lună, milionari. 

O chestie care putea fi simpatică, dar a 
fost mârșavă, a făcut și numărătorul su-
prem de cornere din FRF, Andrei Vochin. 
Fostul ziarist expresiv ca Monitorul ofici-
al l-a comparat pe ieșitul din circuit Da-
um cu selecționerul Răzvan Lucescu, 
propus, în 2009, de Lupescu. Răzvan Lu-
cescu dusese Rapidul de două ori în gru-
pele Europa League, o dată până în sfer-
turi, și învinsese echipe nemțești ca Hert-
ha Berlin și Hamburg. Când a fost adus la 
naționala României, în 2016, Lupul cu 
mustața pudrată părea decupat din ro-
manul "Calea Victoriei". După ce l-a vă-
zut pe Daum, un prieten mi-a zis "uite-l 
pe Prințul narcoman și falit al lui Cezar 
Petrescu!"

Am început cu echidistanța din presa 
noastră. Voi continua cu imparțialii 
ziariști dintr-o țară UE, dacă tot ne rapor-
tăm obsesiv la UE. După ultimul meci 
din campionatul Greciei, un gornist agre-
siv a scos din buzunar, la conferința de 
presă, o piatră și o rolă de hârtie, și l-a în-
trebat pe Răzvan Lucescu "e același lucru 
dacă te lovesc cu o piatră sau cu o rola de 
hârtie?" Echidstanța, băieți, echidistanța! 
Asta-i echidistanță în Grecia. Mercenarii 
lor, cel puțin, nu sunt fățarnici. Și în Gre-
cia se poate vorbi cu adevărat despre 
corupție în fotbal. Duminică, Lucescu a 
pierdut în minutul 99. În penultimul 
meci, antrenorul marii echipe Olympia-
kos s-a tăvălit după ce suporterii (poate 
chiar ai lui) i-au îmbogățit freza cu o rolă 
de hârtie. Martor la incident a fost și Du-
mitru Dragomir, care mi-a povestit că 
"văzând că Răzvan a câștigat 15 meciuri 
la rând, federația s-a hotărât să-l execute. 
Grecii nu acceptă să iei campionatul dacă 
nu te cheamă Panathinaikos, Olympia-
kos sau AEK!" 

Încă o întrebare. Face și Sistemul de 
Forță din România o lucrare frumoasă, 
arestându-l  pe Lupescu? Fiindcă numai 
așa îl poate opri. Parcă ar fi vreo premie-
ră! Aduceți-vă aminte de 4 martie 2014. 
Ce contează că Lupescu e imposibil de 
agățat cu ceva? n
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1€ 4.6598 lei
1$ 3.7829 lei
1chf 4.0399 lei

Bitcoin BTC
      $ 11.497 
Ripple XRP
      $ 1,0464 
Ethereum ETH
 $ 857,49
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Sănătatea şi 
opulenţa!

Ministrul Sorina 
Pintea le arată 
pacienţilor cât 
produce 
sistemul de 
sănătate în 
România:  
haină de blană 
scumpă şi 
geantă Prada
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...doar portavocea 
ordinară s-a „lovit”

TărICeanu 
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