
Ce înseamnă 
echipa 

națională 
de fotbal

În anturajul Generației lui Hagi, pe 
care o reprezintă azi Lupescu, am fost 
pentru prima dată în 1997, când am 
zburat cu echipa națională în Palma 
de Mallorca, unde urma să joace un 
amical împotriva Spaniei. Eram doar 
de un an și jumătate în presă, dar re-
cunosc cu maximă modestie că, în ca-
zul meu, talentul ținea loc de vechi-
me. Mulțumesc pentru aplauze, chiar 
nu trebuia să vă deranjați.

În charter, numai grei, parcă ar fi 
căzut pe mine televizorul și istoria fot-
balului nostru. Hagi, Gică Popescu, 
Lăcătuș. Tzetze Moraru, antrenor de 
portari. Balint, antrenor secund. 
Pițurcă, antrenor al echipei de tineret. 
Când treceau pe culoar, mă simțeam 
copleșit, mă micșorasem în scaun. Eu 
nu sunt timid. De când mă știu, sin-
gurii oameni în fața cărora m-am gân-
dit de zece ori, înainte de a deschide 
gura, au fost Fănuș Neagu și Adrian 
Păunescu. Dar atunci, în avion, de pe 
televizorul integrat în mintea mea se 
decupa, în fiecare secundă, câte o ve-
detă. Ziariștii care însoțeau naționala 
României - la nivelul fotbaliștilor. 
Ioanițoaia, Satmari (ofițer de presă), 
Bocioacă. Nea Ion Bocioacă era o le-

gendă în fotbal, nu atât pentru ce 
scria, ci pentru ce nu scria. Dacă voiai 
să verifici o știre care să rupă prima 
pagină, apelai la Bocioacă. Moșul era 
dat naibii. Îmbrăcat bine și scump ca 
impresarii italieni și spanioli, Bocioa-
că găsea restaurantul unde mâncai cel 
mai bun mușchi de vită și tot cu nea 
Ion te distrai ("dacă o gagică are peste 
25 de ani, nici nu mă uit la ea") prin 
piețe, pe bulevarde, prin magazine.

În fine, să mă întorc la emoțiile ca-
re s-au transferat de la fotbal spre Mal-
lorca, înainte să aterizăm. Pentru pri-
ma dată vedeam, prin hublou, inima 
albastrului mediteranean. Mallorca e 
o insulă născută din nesomnul Mării, 
s-a ivit de sub sprânceana de delicii și 
decăderi a Mediteranei. Am ieșit din 
aeroport și m-am trezit sub sigiliul 
unei nesfârșite colecții vegetale. Ficuși 
gigantici, galerii de leandri, portocali, 
valuri de bougainvillea răspândind o 
lumina verde - sângerie precum clavi-
aturile unui fagure. 

La fotbal am fost la fel de mari. 1-1 
cu Spania, cu Gabi Popescu dând gol 
pentru noi (cred că era la a doua sau la 
treia selecție) și cu Cătălin Munteanu 
debutant. Ne permiteam experimente 
cu Spania.

Mi-am adus aminte de poveștile 
astea citind că actuala conducere a 
FRF, deși se află în ultima ei săptămâ-
nă de (așa-zisă) muncă, dă anunțuri 
pe site-urile de recrutare pentru un 
post de Junior Brand Manager care 
"să facă parte dintr-o echipa simpatică 
și cu simțul umorului. "Fotbalul ca 
fotbalul, l-au rezolvat, dar  logica și 
limba română ies cel mai prost de aici. 
"Echipă simpatică și cu simțul umo-
rului"? Există și o "echipă antipatică și 
cu simțul umorului"? Sau una "simpa-
tică și fără simțul umorului"?

Dacă actualii șefi din FRF ar fi in-
trat, prin absurd, în vestiarul Filar-
monicii lui Hagi, întâi ar fi zis sărut - 
mâna, pe urmă ar fi plâns de teamă 
să nu-i privească pieziș vreun fotba-
list, iar în final l-ar fi auzit pe Didi 
Prodan, dragul de el, "aloooo, alooo-
oo, ospătarii afară!" În cazul meu, a 
fost vorba despre emoție în fața unor 
fotbaliști care mi-au devenit amici. 
Federalii de azi ar fi fost striviți de 
niște oameni pe care au avut grijă să 
și-i facă dușmani. n
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premierul 
României este 
de nepreţuit  
la câte perle 
scoate. 
Ultima:  
„euro douăzeci 
douăzeci”, în loc 
de euro „două 
mii două zeci”. 
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vom fi Cei mai expuşi

1€ 4.6617 lei
1$ 3.7766 lei
1chf 3.9268 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.528 
Ripple XRP
      $ 0,5463 
Ethereum ETH
 $ 459,91

lazea, Bnr:  
Brexit va  
fi nemilos 
cu românii
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„Jurnalistul nu e cel ce întreabă, ci cel ce are 
dreptul sacru de a întreba – de a întreba pe orici-
ne despre orice”. Am copiat un comentariu de pe 
o rețea de socializare. Autorul se referă la Mălin 
Bot. Mă rog, e treaba lui. Trudind în presă din 
martie '90, uite cum îmi vine și mie să mă consi-
der jurnalist și să-l întreb pe Rareș Bogdan: bă, 
te-ai dilit? Că ești oricine nu e vina mea, ci a ăluia 
care a strecurat șopârla în comentariu. Am văzut 
cea mai frumoasă emisiune a ta, Bogdane. Asta 
zic și eu lectie de istorie și patriotism! Mi-au plâns 
și șosetele de emoție.

paginile 4-5

Coldea şi 
Zuckerberg 
au vorbit 
mult şi n-au 
spus nimic

scumpirile nu 
se mai opresc!


