
SucceS, domnule 
Burleanu!  

Joi, când veți 
eliBera Biroul
Nu de ieri, de zeci de ani, nu doar la 

noi, ci în toată lumea, presa umblă cu o 
lozincă: "L-am criticat pe cutare, dar da-
că va face o faptă bună, îl vom lăuda." 
Vrăjeală, nimeni nu se ține de cuvânt!

Uite că Dragnea (mai trebuie să 
amintesc că nu l-am scos niciodată din 
"individul amfibiu și vâscos"?) a făcut o 
faptă bună. A zis: "ca microbist, n-am 
cum să susțin actuala conducere a FRF." 
Și pe urmă l-a lăudat pe Lupescu. 
Greșesc, fapta nu e bună, e foarte bună, 
pentru că un mesaj al unui lider politic e 
preferabil cătușelor de acum patru ani. 
După seismul anticipat de mulți și datat 
4 martie 2014 ("opt pușcăriași așteaptă 
un Naș", "aceste condamnări fac cât zece 
calificări"), votanții s-au dus la urne, pe 
5 martie, simțind în spate, pe cefele 
nădușite, o respirație rece și înfricoșătoare 
ca "o noapte la haules" sau "în arest la 
minus doi, pe tubulatură". 

Sper că organele statului să fie vigi-
lente ca întotdeauna și să aibă oameni 
disponibili miercuri seară, când se va 
desfășura banchetul oficial la un hotel 
unde vor fi cazați invitații din provincie. 
N-ar fi logice niște măsuri de securitate, 
inclusiv pe holuri, la ora "când se duce 
luna la plimbare și se întoarce votantul 
din cârciumioare"? Am adresat doar o 
întrebare. Eu garantez pentru integrita-
tea angajaților FRF și a președinților de 

club din România, dar mi-a povestit un 
nebun că s-a inventat (în străinătate, nu 
la noi) plicul cu picioare pliabile, în care 
intră o mie de euro. Repet, povestesc o 
chestie din străinătate, n-are legătură cu 
patria noastră. Plicul asta cică e al dra-
cu'. În străinătate, nu la noi. Își înghite 
picioarele în fața unei uși și se bagă pe 
dedesubt, prin fanta dintre lemn și gre-
sie, exact pe acolo pe unde se strecoară 
și curentul. În străinătate, nu la noi. Și 
mai are o calitate plicul asta. În străină-
tate, nu la noi. Se înmulțește rapid, își 
găsește iute câte 20 de urmași care se 
furișează pe sub tot atâtea uși. În străi-
nătate, nu la noi. E atât de pervers încât, 
uneori, se insinuează și sub pernele oa-
menilor sau printre foile cu materiale ce 
trebuie lecturate urgent. În străinătate, 
nu la noi.

Nu voi încheia înainte de a ura actu-
alei conduceri a FRF mult succes! Dar 
nu miercuri, ci joi, când domnii pricepuți 
la orice, mai puțin la fotbal și admi-
nistrație, vor avea onoarea de a-și strân-
ge lucrurile și vor pleca definitiv din 
instituție. Sunt curios ce relații va între-
ține de joi încolo domnul Burleanu cu 
un anume Bogdan Ionuț Popescu, mare 
șefulache de contracte prin FRF. Cred că 
dumnealor vor avea de dat niște expli-
cații. Funcția acestui Popescu poartă 
altă titulatură, dar cuvintele - abțibild 
sper să capete, în fotbal, soarta pe care 
au avut-o bărbile mujicilor pe vremea 
lui Petru cel Mare. Da, Petru cel Mare 
le-a ordonat mujicilor să-și taie bărbile. 
Știu că asta nu se va întâmpla și că vom 
rămâne sclavi ai romglezei cel puțin atâ-
ta vreme cât ne-am prostit în franceză, 
dar e mai bine să fii idealist și chiar de-
plasat decât mimetic.

Ca să dovedesc că nu am nimic cu 
domnul Burleanu, vă asigur că, după ce 
va pleca din FRF, nu o să mai scriu des-
pre el. Voi uita și că m-a dat în judecată. 
Eu chiar nu sunt ranchiunos. Și mă dis-
trează presa noastră de oportuniști. În 
fiecare zi, mă întreabă câte un ziarist: 
"dar pe mine de ce nu m-a dat în jude-
cată, că și eu l-am criticat?" În afară de 
Ioanițoaia (în ultimii doi ani, când l-a 
asediat pe Burleanu), n-am văzut vre-
un luptător. Și mi-e greață de cei care 
au făcut bătături, în 2014, de cât l-au 
aplaudat pe domnul Burleanu, iar acum 
pretind că bășicile din palme provin de 
la scrisul corosiv. "Puțini am fost, mulți 
am rămas"  n
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„Răscolit“ de amintiRi

1€ 4.6507 lei
1$ 3.7600 lei
1chf 3.9172 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.959 
Ripple XRP
      $ 0,6433 
Ethereum ETH
 $ 503,18

Tocmai ai fost trecut în șomaj. Vii acasă cu 
RATB-ul lui Firea, într-o mizerie groaznică și cu 
subsoara râncedă a unuia proptită în obrazul tău. 
Amărât, cobori și vrei o bere din colțul străzii dar 
nu știi dacă-ți mai permiți. Nici de țigări nu mai 
ai. De rata la bancă nici nu mai vorbim. Când in-
tri pe ușă, ori urlă copiii, ori câinele îți cere mân-
care ori dai nas în nas cu poliția care cercetează 
de ce s-a spânzurat soacră-ta. Nevasta țipă că ai 
s-o ai pe conștiință, că n-ai iubit-o suficient. Și 
tocmai atunci vine și administratorul care-ți cere 
restanța pe două luni la întreținere. Ți se pare un 
tablou exagerat? 
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