
„Dezvăluirile“ 
lui Burleanu 
l-au făcut deja 
președinte  
pe Lupescu

Potrivit ProSport (un articol foar-
te bine documentat, scris de Matei 
Udrea, cu documente, cifre, tot, tot), 
"FRF a cheltuit cinci milioane de eu-
ro în 2016, deși anul s-a încheiat cu 
deficit uriaș. Venitul mediu - mai 
mare decât la BNR! Ce cheltuieli cu 
personalul au fost în 2015 și cât a 
crescut suma față de epoca Mircea 
Sandu."

Pe vremea lui Sandu (dar și a lui 
Lupescu), sumele prevăzute pentru 
salarii au fost 1.616.000 de euro în 
2008 și 2.145.000 de euro în 2009. În 
2015 - 4.600.000 de euro! Din 2014 
încoace, se muncește mai prost și mai 
pe lângă subiect ca pe timpul lui Mir-
cea Sandu, fotbalul a sărăcit, angajații 
de azi din FRF sunt mai mulți și mai 
bine plătiți, iar veleitarii care ocupă 
cabinetele unu și doi în organigrama 
FRF au venit pârliți în FRF și s-au 
îmbogățit într-un mandat deșertic. 
Policroma și tentaculara lume a fot-
balului colportează zvonul că dum-
nealor și-ar fi luat  sau sunt în curs de 
a-și lua apartamente de lux lângă Am-
basada SUA. Eu nu cred. Dar dacă e 

adevărat, nu s-a întâmplat cam repe-
de? Încă o întrebare. Cât au costat 
cantonamentele de la turneele finale 
din perioada Mircea Sandu - Lupescu 
(atunci când am învins Argentina și 
Anglia și am remizat cu Italia și 
Franța) și cât a costat să pierdem cu 
Albania, în 2016?

Cam aici ar trebui să se încheie ori-
ce discuție. Toate hârtiile, legate de ac-
tivitatea lui Lupescu în FRF, pe care 
Iosefini de la SNSPA le scoate acum, 
de abia acum, tocmai acum, sunt în 
favoarea Kaiserului. Pentru orice de-
mers, Mircea Sandu și Lupescu au 
chitanțe, facturi, nu-i nimic ilegal. Iar 
în plan moral, aflați că e mai bine să 
lucrezi - și să înjumătățești prețurile - 
cu soția sau copiii decât să colaborezi 
cu domnul pesedist tehnocrat Vasile 
Dâncu sau să fii bănuit de legături cu 
Sistemul care l-a băgat la pușcărie pe 
Gică Popescu. Dezvăluirile, adevăra-
tele dezvăluiri despre cutremurul din 
4 martie 2014 au convins pe toată lu-
mea. Și sunt singurul care a reacționat 
vehement în urmă cu patru ani, când 
cretinozaurii eminenți din presă aveau 
alte preocupări. 1) Mestecau gălușca 
propagandistică "Nu se comentează o 
decizie a justiției". 2) Îi aplaudau pe 
galerioții care au strigat la meciul cu 
Argentina "Opt pușcăriași așteaptă un 
Naș".3) Făceau glume cu Meme Stoica 
și săpunul, la închisoare. Eu așa recu-
nosc un prostobou desăvârșit - flatu-
lează poante cu săpunul.

Fiecare atac la Lupescu zboară din 
mintea votanților în cinci, maximum 
zece minute. Lupescu nici nu ia în 
seamă dezvăluirile chioare, uscate și 
procedează perfect. În boxul profesi-
onist, challengerul zice măscări la 
conferințele de presă ce prefațează ga-
la, iar deținătorul centurii de campi-
on (în cazul nostru, președintele FRF 
în exercițiu) îl tratează de sus. Aici se 
întâmplă invers. Lupescu îl ignoră pe 
micul agitator provincial. Și Lupes-
cu, și Marcel Pușcaș adună voturi în 
fiecare zi, luate de la Burleanu, care 
nici nu se mai deplasează în terito-
riu. De ce? Pentru că nu sună nimeni 
să-i deschidă ușile care au fost spar-
te, în 2014, cu berbecii Sistemului. 
Mai are Vasile Dâncu un telefon, dar 
e model depășit. n
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1€ 4.6622 lei
1$ 3.7691 lei
1chf 3.9873 lei

Bitcoin BTC
      $ 8.776 
Ripple XRP
      $ 0,7467 
Ethereum ETH
 $ 657,84
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Coincidență tipic românească, căci numai 
aici se întămplă la modul ăsta. La alții, „coin-
cidența” e lucrată cu mai mult rafinament, cu 
mai multă subtilitate. Exact când Dragnea era 
într-o abruptă cădere de imagine după congre-
sul cu cântec de acum câteva zile, când presa 
scrisă, video și online încă îi toca mărunt-mă-
runt prestația, când audierea lui Florian Coldea 
în Comisia de control a activității SRI s-a dove-
dit a fi doar o invitație la un pișcot, uite cum apa-
re evenimentul care mută atenția spre cu totul 
altceva. Sigur, dacă nu acum, atunci unde?
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