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SinuleScu
Stenogramele antifotbalistice din 

FRF sunt dedicația mea pentru tefe-
loazele, pentru diasporezii și pentru 
corporatiștii care cred că țara e con-
dusă de individul amfibiu și vâscos pe 
nume Dragnea. Oengiștii știu că nu-i 
așa, dar ei iau bani ca să-i mintă pe 
inteligenții enumerați mai sus.

Aceleași stenograme mi-au arătat 
care sunt copiii de securiști din presă. 
A fost o luptă între fotbal și o Mănăs-
tire Secu mai perfidă decât aia veche, 
dar copiii de securiști ne explică doct 
că lumea "se repozițio nează." Tot co-
piii de securiști din presă se exprimă 
ca bieții corporatiști (pe ăștia îi iert, ei 
trăiesc ca să-și plătească ratele), zi-
când "cutare socializează". Și barbaria 
supremă - "relaționează." Trist, trist, 
pentru că în presa asta sunt și oameni 
deștepți și talentați, cum e Tolontan. 
După publicarea stenogramelor, i-am 
dat următorul sms. "Și tu n-ai nicio 
remușcare că i-ai lăsat patru ani să se 
dezvolte? Deja proverbiala ta neutra-
litate a fost bună? Îți dau un exemplu, 
fără legătură cu federația, bine înțeles. 
Dacă miroase a hoit dinspre o ușă, tu 
nu simți? Trebuie să spargi ușa, să 
vezi mortul?" Răspunsul lui nu sunt 
autorizat să îl public. Oricum, a fost 
deontologic. Următorul pas, domnu-
le Tolontan, următorul pas va fi un 
atac la ceea ce înseamnă banii Ligii 

Profesioniste. În numele solidarității 
profesioniștilor cu amatorii, vor fi 
atacați banii Stelei, banii lui Hagi 
s.a.m.d. Solidaritate, bă, băieți, solida-
ritate!

Acum avem onoarea să ne con-
centrăm în folosul fotbalului femi-
nin. Ca să fim corecți, vrăjeala vine 
dinspre UEFA. Ascultați o  teorie: 
"trebuie să aducem lângă fotbal și o 
persoană pe care am neglijat-o. Ma-
ma. O mamă fotbalistă își va atrage 
copilul spre fotbal încă de la nașterea 
acestuia". Genial, cine a scos teoria 
asta despre mama fotbalistă e un es-
croc genial! Ați văzut că sunt civili-
zat, n-am scris "fotbalizdă", fiindcă 
nu fac complimente gratuite. Și sper 
să nu vină vreo zdreanță de ziarici să 
mă acuze că aș fi misogin. Tocmai fi-
indcă iubesc femeile, aș vrea să le fe-
resc de ridicol. Fotbalul feminin e o 
ofensă adusă feminității. Din păcate, 
există și bolnavi care au vise erotice 
cu crampoane pe tibia Sophiei Lo-
ren. 

Dar să fiu constructiv, ca ziaricii-
fii de securiști, care au înțeles că fot-
balul "se repoziționează". Am înce-
put să mă pregătesc pentru un Stea-
ua - Dinamo al fotbalului feminin. 
Pe 6 mai se vor întâlni Heniu Prun-
du Bârgăului și Fortuna Becicherecu 
mic. De-aș fi în locul președintelui 
Ligii Profesioniste de Fotbal, aș dele-
ga pe cineva să se ducă direct în ves-
tiarul fetelor de la Becicherecu mic. 
Dacă nu găsește pe nimeni disponi-
bil, mă ofer eu. Aș intra în forță: "ce 
face fetili? Câți bani vrea căprioare-
le? Am venit să vă dau multă solida-
ritate!"

M-am gândit ce m-am gândit și 
cred că vom avea, totuși, o șansă, la 
viitoarele alegeri. Nu e mare, dar cu 
fotbaliștii din Mexico '70 și America 
'94 n-a mers, așa că încercăm varianta 
asta. Cunoscând  calitatea votanților, 
presupun că pe Burleanu l-ar putea 
învinge un cântăcios de muzică po-
pulară. Despre alegerea folcloristului 
trebuie discutat și cu doamna Dănci-
lă, fiindcă dumneai pare în domeniu. 
Benone Sinulescu e cam pe cursă. L-a 
lăsat până și peruca. Eu l-aș propune 
pe Petrică Mâtzu Stoian. Da, asta e. 
Ieșim la atac cu Mâtzu. n
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

Bătute de românce, 
consolate de români
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Ministrul 
Muncii, în 
exerciţiul 
funcţiunii: 
picioarele 
răsfirate 
arată cât  
de hotărâtă  
e Olguţa
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„Bivolul”, 
Ghiţă şi 
„Ştefan 
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MiSterul Spectacolelor 
Din Sectorul 5

1€ 4.6516 lei
1$ 3.8120 lei
1chf 3.8973 lei

Bitcoin BTC
       $ 9.353 
Ripple XRP
      $ 0,9124 
Ethereum ETH
 $ 699,90

excluSiv

A promis război și acum se ține de cuvânt. Ri-
dicolul situației a ieșit la iveală de când a deschis 
gura. „Am văzut prea puțini oameni pe stradă, 
prea puține biciclete. Traficul în București este în-
fiorător și trebuie făcut ceva”. I-aș spune că la ora 
aia lumea abia iese de la muncă și n-are chef de 
plimbare cu bicicleta, dar mi-e că nu înțelege. I-aș 
mai spune și că nu este exclus ca oamenii, văzân-
du-l, să-l fi ocolit cu bună știință. Știu ei de ce. Iar 
în privința traficului a fost de-a dreptul penibil. Se 
plimba pe trotuar și nu am văzut mașini care să-i 
taie calea pe pista de biciclete, să nu-i acorde prio-
ritate. Iohannis, erai pe trotuar, nu pe carosabil. 
Revino-ți! 

Avem încă o pleașcă pentru “băieţii deștepţi” 
de oriunde ar fi ei, căci grosul acestor bani va 
ajunge prin cine știe ce bănci expuse la nisip și 
soare în așteptarea stăpânilor care visează la un 
azil politic gros cât toată viaţa lor. Altfel spus, bă-
nuim că gropile se vor astupa la mare grabă, la 
lopată, cu asfalt de 2 lei, așa cum ne-am obișnuit 
deja, iar paralele cele europene vor face picioare 
la fel ca alte sumicele avansate de generosul nos-
tru stat. 

cum să 
scapi de 

radare şi 
rovignetăPAG.

11


