
„Aceste 
condamnări 
fAc cât zece 
calificări“.  
ați uitat?

 
Articolul asta nu este despre Lupescu. 

E deja președinte al FRF, "fotbalul se în-
toarce acasă", așa cum a promis în pro-
gramul de campanie.

Lupescu va veni ca "să redea fotbalului 
mândria și gloria pierdute", ca să-l mai ci-
tez o dată. A avut o campanie deșteaptă și 
nu l-au intimidat politrucii. Securitatea, 
SNSPA, Colegiul Național de Apărare, zi-
aricii independenți - mă auziți? Poate nu-l 
faultăm, totuși, pe Lupescu. Nu de alta, 
dar am impresia că există antecedente. O 
să mă întrebați ce legătură au ziaricii. To-
lontane, tu nu ești ziarici. Ești un om ta-
lentat și inteligent, anchetatorule, dar văd 
că n-ai deloc remușcări. Nici tu, nici unel-
tele lui Băsescu. Nea Traiane, ai zis vreo-
dată "să se termine cu golanii din fotbal?" 
Recunoști că ai zis? Și că ai transmis? În 
comparație cu fufele de sacoșe din PDL 
(ar fi fost bine să fie sacoșe cu leurdă și pă-
trunjel, dar erau sacoșe cu spanac de 
bancnotă, având poza lui Franklin), "gola-
nii din fotbal" au fost niște sfinți. Într-o lu-
me în care nu lucrăm cu sfinți.

Articolul nu este nici despre domnul 
Burleanu. Urmează, în ziarele de sport, 
niște dezvăluiri seismice despre talentele 
imobiliare manifestate în FRF. Dacă Sis-
temul vrea să-și mai țină în geam, câteva 
zile, detașații la federația de fotbal - asta e. 
Decent ar fi să-i retragă, dar mă rog, nu 
putem avea toți simțul istoriei.

Articolul este despre sacrificarea unor 
părinți, soți, frați și bunici. Ați uitat? Eu - 
nu. Martie 2014. Opt oameni au fost 
băgați la pușcărie pentru "prejudiciu esti-
mat", nicidecum "cert, real și exigibil", ca 
"să se termine cu golanii din fotbal". Unii 
au murit, altora li s-au sfârșit părinții, de 
inima rea. Ai uitat, oare ai uitat, chiar ai 
uitat, Basescule? Victor, Giovanni Becali 
și Borcea sunt și azi acolo. Este a cincea 
duminică de Paște pe care o vor face de-
parte de copii și de nepoți, bunicule care 
s-ar putea să fii tată, în Costa Rica, unde-i 
doică Alina Bica! Am o rugăminte. 
Reușiții care au folosit măcar o dată ex-
presia "nu se comentează o decizie a 
justiției" să ocolească textele mele, de azi 
înainte. Dacă sunteți niște vietăți care au 
votat-o pe Monica Macovei pentru 
funcția de președinte de Stat, într-o țară 
în care se știa cu două săptămâni înainte 
de alegerile de la FRF că Gică Popescu va 
fi condamnat - pe mine să nu mă mai 
citiți! Insist. Să nu îmi mai atingeți rându-
rile cu ochii voștri deschiși ca remunerație 
a unui futai precipitat și deplorabil.

Acest articol este și despre o expresie 
veche. “Puțini am fost, mulți am rămas”. 
Cu ce spor demografic vă lăudați voi, con-
testatarii lui Burleanu! În martie 2014 nu 
v-am auzit, curajoșilor! Sau v-am auzit. 
Dar nu v-am auzit gurile. Ci palmele. 
Făceați bătături aplaudand creaturile lui 
Darwin care strigau “opt pușcăriași 
așteaptă un Naș”. Nici azi n-aud pe nimeni 
să întrebe “de ce mai stă Victor Becali în 
pușcărie, din moment ce a executat 48 de 
luni din 68 de luni, adică mai bine de do-
uă treimi din pedeapsă?” Plus zile de 
muncă, șase pe lună. Da, nu mă ascund, 
Victor e prietenul meu, că doar n-o să fiu 
prieten cu mamiferele care răcneau “opt 
pușcăriași așteaptă un Naș”. E normal, oa-
re e normal, vi se pare normal să nu res-
pectăm un drept fundamental ca Elibera-
rea Condiționată? Da, e normal, sigur că e 
normal, ținând cont că supraviețuim în 
jungla animalelor care au invadat străzile 
și au grohăit asurzitor, în martie 2014. Ce 
au grohăit? Nu v-am mai amintit, nu? 
“Opt pușcăriași așteaptă un Naș”. Anima-
le, animale! Cum am scris? Animale? Re-
gret. Am fost blând. Mi-am recitit artico-
lele de atunci. Au zbierat și “aceste con-
damnări fac cât zece calificări”.Vă dați sea-
ma? “Aceste condamnări fac cât zece 
calificări.” Uitasem minunea asta. “Aceste 
condamnări fac cât zece calificări”.

Poporaș carnivor - fără bani de carne. 
În lipsa cotletului, ne săturăm cu sânge. Și 
ne place să jucăm rolul oamenilor cinstiți, 
într-o țară în care primii ar fura săracii, 
dacă ar avea ce. n

A fost  
lA UdreA 
în CostA 
riCA!

nu fac 
puşcărie 
pentru  
un popor 
de idioţi!

Cum să 
devii un 
infractor 
de succes

Guşă cerşeşte 
protecţie 

media pe bani 
americani

3 luni de grevă!

Iohannis şi-a 
amintit că e 
preşedinte
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Actorul 
ratat rareş 

Bogdan, 
citind 

corriere 
Della sera. 

În ce limbă?
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Lucian
Pahonţu, 
plecare 
controlată!
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Încă un termen de graţie

1€ 4.6585 lei
1$ 3.7842 lei
1chf 3.9625 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.406 
Ripple XRP
      $ 0,5326 
Ethereum ETH
 $ 405,37
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exClUsiv

În plan public, în Românica, vieţuiesc multe 
personaje care se tot vopsesc în ceea ce nu sunt. 
Nici unul nu-l poate, însă, egala pe cameleonul 
Cozmin Gușă. Spre exemplu, acum  se crede un 
fel de indicator viu al investitorilor americani în 
media noastră.

BlonDA,  
tot blondă... 

Doamna Elena Udrea este o țărancă. Nu este 
un peiorativ. Pleșcoi, locul ei de baștină, nu este 
oraș și nici metrou nu va avea de la casa ei până 
la islazul comunal. Apoi, veșnicia s-a născut la 
sat, cum spunea Blaga, or Elena Udrea este și 
veșnică, și de la sat. Este veșnică în tupeu și în 
imagini de desfrâu intelectual cu mâinile în 
șolduri. Iar când se insinuează în Petre Țuțea, i 
se văd bobițele de ruj din colțul erudiției vocale 
și oja sărită de pe coeficientul de inteligență ese-
istică și filosofică. 

Franţa, paralizată.

minune În Săptămâna mare

Se astupă 
gropile de 
pe Otopeni

Manualul care face ravagii
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malaezian, 
perfect 
pentru 
Dragnea PAG.
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Ţările baltice  
îi cer protecţie 
lui Trump PAG.
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