
„Ăla mi-a cerut 
un pește, iar Ăsta 

îmi dĂ o țuicĂ“

N-am scris - ce să scriu, cu ce aș um-
ple măcar un rând? - despre CFR Cluj, 
noua campioană a României. Hopa, am 
găsit rândul! "CFR Cluj are mai puțini 
suporteri decât ceferiști de meserie în 
conducere."

Dacă n-aș avea atâția prieteni și atâ-
tea amintiri din fotbal, aș abandona su-
biectul. O să termin textul cu o aminti-
re frumoasă. Până atunci, o întoarcere 
mică în trecutul recent. Un ziarist foar-
te bun, nu sunt autorizat să-l deconspir, 
își zice, pe facebook, "Cronicaru și 
Atât". Omul a scris o poveste colosală 
de la alegerile din aprilie 2018. În sala 
construită de Mircea Sandu, "Cronica-
ru și Atât" stătea în spatele unor votanți 
- tarabagii, că știu eu de ce îi numesc ta-
rabagii. Un tarabagiu din Călărași, ce-
lălalt tarabagiu din Constanța - nici 
Constanța mea nu-i perfectă. "Dom'le, 
acum e altceva, Burleanu a venit să dis-
cute cu noi. Înainte de 2014, Kassai ne 
cerea să-i aducem pește", a zis pescarul 
din Călărași. "Da, dom'le!", a confirmat 
garidul din Constanța. După ce s-a ter-
minat votul președinților de sarsana, 
Bodescu al lui Burleanu a trecut pe lân-
gă cuplul Călărași - Constanța. Iar in-
coruptibilul din Călărași i-a zis "felici-
tări, dai și tu o țuică?"

Un președinte de clasă s-ar fi com-
portat altfel în campania electorală. "Câ-
te mingi mi-ai dat, domnu' Burleanu? 
14? Mai da-mi încă 60! Mulțumesc, ești 
un copil bun, deși nu le-ai dat de la tine. 

De votat, o să-l votez pe Lupescu, fiindcă 
respect fenomenul unde am onoarea să 
fiu figurant"

Poate că nu știați sau ați uitat, dar du-
pă alegerile alea s-a smiorcăit și numără-
torul de cornere Andrei Vochin. Presa a 
scris că "a plâns de emoție." Era emo-
ționat rău că va pierde câteva mii de eu-
ro pe lună, în timp ce juniorii mor de 
foame, dar el iubește juniorii. Mai plân-
gea, mai băga declarații, iar mai bâzâia, 
iar mai mânca borș. Despre mine. 
"Boanchiș m-a făcut număr de cornere", 
potrivit GSP. Da, exact, numărător de 
cornere, și încă unul jenibil, care nu se 
pricepe la fotbal. L-ai înjurat 20 de ani pe 
Pițurcă și l-ai adus pe Daum la națională. 
Dar ești un părinte și poate un viitor so-
cru fericit. Datorită ție, Ilie Dumitrescu 
a ajuns și el, în sfârșit, cineva. Socrul lui 
lucrează la federație. Nici nu știu dacă 
romanța mai ține sau putem vorbi deja 
despre "lumina stinsului amor". Versul e 
de nea Mihai. Dar nu Stoichiță. Un alt 
"nea Mihai", mai slab orientat.

V-am promis o povestire. În 2011, 
Mircea Sandu a vrut să înființeze o co-
misie de etică, din care făceau parte 
Răzvan Theodorescu, Dan Bitman, Ior-
dănescu, un domn avocat și sussemna-
tul. Comisiunea nu a fost validată. Mai 
bine, că poate m-aș fi trezit chemat pe 
la organe. La talentul meu, mi se rupe 
de etică, însă mă invitase Nașu'  să ju-
dec declarații calomnioase și fiindcă la 
vârsta de cinci ani, trei luni și patru zile 
eram mai talentat (ce bine ar fost să ră-
mân mic!) decât tot departamentul de 
imagine al lui Burleanu, format din șase 
sau șapte bucăți - ziarici, în viu. După 
prima și ultima întâlnire a acelei adu-
nări pitorești, am asistat la un moment 
năucitor. Răzvan Theodorescu îl im-
ploră pe Iordănescu "să-i transmiteți 
salutările mele domnului Gabi Oprea, 
și mulțumirile, și toată stima, și omagi-
ile mele!" Comportamentul uriașului 
cărturar m-a înmărmurit, dar mi-am 
revenit iute. Stați așa, că Găbiță Oprea e 
și el un intelectual de prestigiu! Na, di-
tamai conducătorul de doctorate! A ci-
tit atâtea lucrări de doctorat că nu mai 
știe în ce și-a susținut el doctoratele - 
niște capodopere. Cât despre Iordă-
nescu, sunt convins că nu i-a transmis 
nimic lui Oprea, fiindcă  nea Puiu, om 
cu mai multe grade și demnități decât 
cuvinte în vocabular, îl confundă pe 
Răzvan Theodorescu, eminent bizanti-
nolog, cu Naste și Lăzăreanu, doi por-
tari din anii '70 - '80, care aveau tot atâ-
ta păr cât Telly Savalas "Kojak". n
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doar la cascĂ...

1€ 4.6243 lei
1$ 3.9431 lei
1chf 3.9779 lei

Bitcoin BTC
       $ 7.574 
Ripple XRP
      $ 0,6236 
Ethereum ETH
 $ 592,55

Președintele își schimbă fața. Se reclădește. Se 
transformă. Se „revergorează” în speranța că va 
convinge cu noua lui aură. Cred că ar vrea să se-
mene cu un Ceaușescu aplecat peste țară, dar nu-și 
dă seama că-i face umbră. Discută lejer despre ori-
ce, pentru că se pricepe. Ca și Ceaușescu. De la au-
tostrăzi la spitale, de la fonduri europene și până la 
justiție, de la căi ferate și până la banii de pensii. 
Atâta dibăcie la rostogolit cuvinte de umplutură 
nu am mai întâlnit decât la răposatul președinte. 
Doar ăla reușea să vorbească patru ore, la un con-
gres, fără să spună nimic.

Încep să mă uit cam lung la ministrul Justiției. 
Mi se pare că nu mai este ce am văzut cu vreme 
în urmă. De la omul tăios, dar cu eleganță și stil, 
a ajuns cam moale. Cam prea moale pentru vre-
murile astea, când nu poți conduce decât dacă ai 
sabia bine ascuțită.


