
Lasă-ne, 
Fergusoane! 

să vină 
Mărioara 

FotbaLista!
Când s-au încheiat alegerile fe-

derale și s-a terminat fotbalul, 
eram pe scări, la Casa Scânteii. Da-
că n-aș fi fost stupefiat pe moment 
și egoist de-o viață, ar fi trebuit să 
mă întorc în redacție, să scriu mă-
car câteva rânduri. M-am plimbat 
vreo oră cu mașina și mi-am reve-
nit, după ce mi-am adus aminte 
de-o discuție pe care am avut-o cu 
Cornel Dinu, în urmă cu vreo 15 
ani. Era în vorbe cu un partid, să 
candideze pentru primărie. L-am 
luat repede. "Și cum te duci, cu tra-
bucul? Mâine dimineață, la ora 
cinci, te îmbraci matale în salopetă 
și mergi în Piața Matache, să 
vorbești cu tarabagiii și căruțașii!" 
Râdea Dinu, ne-am amuzat, cu as-
ta am rămas.

Lupescu a crezut că Mircea Lu-
cescu și Ferguson pot avea șanse în 
fața suavului miros de ceapă. 
Votanții se spălaseră pe dinți. Aro-
ma venea dinspre subțiori. Ai 
greșit, Ionuț, ai greșit, trebuia să te 
prezinți cu Mărioara fotbalista și 

cu un sacagiu de la futsal - "ce 
oroare, dragă, ăia pun stopuri sub 
talpă!" (tot Cornel Dinu). Merito-
crația, despre care amintea dom-
nul Burleanu în 2014, a învins.  

Amatorii i-au eliminat pe 
profesioniști. "Azi, fotbalul a mu-
rit", a spus Mircea Lucescu. Și nu l-
am văzut așa trist nici după meciul 
cu Irlanda de Nord. Asta e, poți să 
mai pierzi câte un meci. Acum, în-
să, au pierdut și generația de ieri, și 
generația viitoare. S-a pierdut o 
partidă care a început în Mexico 
1970. Nea Mircea, nea Mircea! Știți 
ce spunea Eminescu? "Dacă bagi 
un deștept între proști, deșteptul o 
să pară cel mai prost de acolo." În-
tâi, proștii îl vor invidia și pe urmă 
îl vor devora. Și tu, Fergusoane, 
mai lasă-ne! Ce și-o fi zis alegăto-
rul din Mucilești, când l-a văzut pe 
Sir Ferguson la televizor? "L-a fă-
cut Regina Angliei Sir și de-aia nu 
mai pot io să mă spăl în lighean! 
La mine, în Mucilești, io sunt Re-
gele Angliei!"

Cum era aia? "Să ne adaptăm." 
Sunt primul dispus la acest efort, că 
prea m-am arătat conservator, mai 
dă-mă încolo! Arhitect de geniu nu 
a fost francezul care a făcut Ateneul 
Român, ci nea Gogu, care a bătut o 
șipcă în troacă. La federația de ca-
notaj vom pune un băiat care a vă-
zut o ilustrată cu bărcuțele din 
Cișmigiu. "Dar crezi că la noi, la 
polo, ar fi câștigat Vlad Hagiu?", 
m-a întrebat Șerban Popescu, fost 
internațional cu vreo 150 de selecții. 
Nu. Ar fi câștigat un nene care nu 
știe să înoate, dar a făcut un duș, 
înainte de Paști.

Cel mai tare a fost prietenul meu 
Mihai Stoichiță. Nu glumesc, mi-a 
fost prieten, poate mi-o mai fi. 
Stoichiță - școală de mare vrăjitor. 
A jucat (puțin) cu Lucescu și Dinu 
la Dinamo, cu Dumitrache (câțiva 
ani) la Jiul, dar a declarat, în fața 
onoraților căruțași, că el e mândru 
de cariera lui în Divizia C. Mihai, 
află că și eu am fost cel mai mândru 
de talentul meu când am scris o ce-
rere la ICRAL sau la IDEB, că le 
confund și oricum s-au desființat. 
Ca și fotbalul românesc. n
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victorie de orgoLiu

1€ 4.6579 lei
1$ 3.7656 lei
1chf 3.8879 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.216 
Ripple XRP
      $ 0,7208 
Ethereum ETH
 $ 544,34

exclusiv

Atât cât a putut, Iohannis și-a mai mascat 
acțiunile, chiar dacă nu de fiecare dată în mod 
abil. Și-a ascuns gândurile în spatele cuvintelor 
și vorbele în spatele termenilor prețioși, ca să 
impresioneze. Trebuia să creioneze, prin com-
portament și atitudine, portretul președintelui 
iubitor, devotat țării, gata oricând să rezolve ori-
ce problemă cu care aceasta s-ar fi confruntat. 
Ce să mai, era și mamă și tată, era îngerul păzi-
tor. Era președintele care nu trebuia să semene 
cu niciun alt președinte de până la el. Ce farsă 
grosolană!

Banii 
înapoi, 
hoţilor!

În fine, Consiliul Concurenţei a confirmat 
ceea ce fiecare român bănuiește de ani de zile. 
Băieţii deștepţi care ne furnizează curentul cel de 
toate zilele ne-au ciordit ca-n codru. De parcă 
inflaţia și scumpirile de la capitolul haleală nu ne 
erau de ajuns…
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