
FRF veRsus Lucescu 
și Hagi, DaciaDa 
lor și Fotbalul 
Nostru Nobil 

Mulți antrenori români au fost ciupiţi în 
străinătate, dar niciunul n-a fost jefuit ca 
Răzvan Lucescu, anul ăsta, în Grecia, țara în 
care pedigriul marin al Albastrului e tulburat 
de corsarii fără ambarcațiuni. 

Victoria din finala Cupei reprezintă, pen-
tru Răzvan Lucescu, mai mult decât o 
răzbunare. E superioritate dovedită pe câm-
pul de război, e virtute. Sunt palme care dor 
și palme care nu se uită. Palma asta nu o vor 
uita grecii. Ce bine îmi pare că v-a umilit 
Răzvan, pălicarilor! Mi-a plăcut mult de voi 
într-un singur meci. Ăla cu Angela Merkel. Și 
ați mai avut două partide bunicele. Una în 
care I.L. Caragiale a jucat pe partea voastră și 
alta când am fost eu în luna de miere, în San-
torini, și am văzut asfințitul din Oia de sub 
streașina unei skafta (casă făcută în perete de 
lavă), acel asfințit ce ar fi stors lacrimi și din 
ochii obloniţi ai lui Homer. Violetul în-
sângera curcubeul, albastrul verzui al mării 
înghițea vineţiul muribund al soarelui, deli-
rul cromatic destrăma retina și un vânt încet, 
astâmpărat, gemea pe sub tălpile proaspete 
ale stelelor. 

Am umblat la metaforita pletorică pentru 
că urmează niște adevăruri dure. Mutu a zis 
că Hagi e penibil. Nu, Adriane, penibil am 
fost eu, din 1999 până în 2016, când ți-am 
cauționat toate tâmpeniile, în scris și în fața 
prietenilor, cărora le spuneam că îl vei depăși 
pe Hagi. Uneori, aveam și argumente. Peste 
100 de goluri în campionatul Italiei nu va mai 
înscrie niciun român. Și mai trecea un an și 
mă încăpățânam. Și prietenii râdeau de mine. 
Și încă un an. Și iarăși râdeau de mine. Iar 

acum, Adriane, acum râd eu de mine. Știu, tu 
nu-ți faci probleme. Tu stai foarte confortabil 
în relația cu tine însuți. De mare caracter te-
ai dovedit și când ai pus pe facebook poza cu 
Lupescu, aplecat în fața lui Burleanu. Era o 
fracțiune de secundă, folosită în mod ticălos, 
dintr-un filmuleț de 10 secunde, în care Lu-
pescu îl sfida, de fapt, pe Burleanu, uitându-
se în altă parte, când președintele federației 
române de fotbal pentru amatori venise să îi 
întindă mâna. 

Din aceste motive, mă bucur că a apărut 
lucrarea monumentală, făcută de Buzărin și 
Costache, în care am scris și eu o mică 
postfață. Așa veți vedea diferența dintre Da-
ciada lor și Fotbalul Nostru Nobil. Prețul 
(250 de lei) cărții "100 Povești nemuritoare 
ale fotbalului românesc" sperie, la prima ve-
dere, dar e cumințel în raport cu opulentul 
conținut și alpestra calitate grafică. Un album 
de artă scos în condiții similare și având în 
jur de 300 de pagini (enciclopedia fotbalistică 
are 500) costă, la Luvru, Prado sau Uffizi, în-
tre 150 și 180 de euro. Hooop, hoooop, că nu 
sunt atât de diliu încât să compar vreun fot-
balist, chiar dacă s-ar numi Maradona, cu 
Michelangelo sau Goya! Am scris despre 
datele tehnice ale unui produs de lux.  

Ceea ce mi-aș dori foarte mult ar fi ca 
precupeții (168 de bucăți, în viu) care l-au 
votat pe Burleanu să scoată și ei enciclopedia 
lor. Ar fi ceva interesant, despre lungul drum 
al lui Bodescu de la vulcanizare la cauciucul 
federal, despre frânarii de la futsal, care pun 
stopuri sub talpă, despre căprioarele de la fo-
tbal feminin. Și, bineînțeles, despre "greaua 
moștenire lăsată de Mircea Sandu." În ultimii 
patru ani, în fotbalul românesc nu s-a ridicat 
nici măcar un coteț și n-a apărut niciun fot-
balist. Prin fotbalist, înțeleg unul care să joace 
la Real Madrid sau Barcelona, Inter Milano 
ori Milan. Sau unul care să tragă după el o 
echipă străină, până ia o cupă europeană. Ca 
Hagi, la Galatasaray. Hagi a fost pentru Gala-
ta ce a fost Maradona pentru Napoli. La fel, 
Mircea Lucescu-un Helenio Herrera pentru 
Donetk. Iar "greaua moștenire a lui Mircea 
Sandu" înseamnă ridicarea de la zero a Casei 
Fotbalului, plus a bazelor Mogoșoaia și 
Buftea, așezarea României pe harta Euro 
2020, construirea Arenei Naționale, datorită 
faptului  că Naşul a  adus finala Europa  
League la București,  şi protecție pentru lo-
turile naționale şi  echipele de club româneşti, 
care, între 2004-2014, n-au  mai fost tâlhărite 
de arbitri,  în întâlnirile internaționale. Astea  
sunt faptele. Restul  sunt flatulații parfumate 
ale copiilor de securiști din presă, care își 
harponează nonvocaţia de reverul man-
agerilor veleitari din  afara fotbalului, rede-
finind astfel neantul. Acum, neantul se 
cheamă updatare. Dragi ziarici, dragi ambi-
țioși fără talent - care cobzăriti, de  patru 
ani, infiltrarea  Mănăstirii Secu  în fotbal - 
vreau să vă transmit, azi, ceva duios! Cele 
mai calde urări de  Hai Sictir! n
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Nu scapĂ De comisie

1€ 4.6348 lei
1$ 3.8843 lei
1chf 3.8806 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.658 
Ripple XRP
      $ 0,7158 
Ethereum ETH
 $ 721,38

Președintele a ales cea mai proastă soluție po-
litică. Să nu vadă ce se întâmplă în România și să 
nu audă decât ce are chef. Nu se deranjează decât 
dacă trebuie să bage în seamă procentul de 20, 
poate 30 la sută de cetățeni care îi închină osana-
le și pe care, îndeobște, îi instigă împotriva celor 
cu capul pe umeri. De asemenea, nu vede nici 
tendințele țărilor care simt că e momentul să se 
așeze la aceeași masă cu Israelul, și nici că Româ-
nia s-a săturat de UE ca de mere acre. Sarcina lui, 
de a ne subjuga unor interese străine, este tot mai 
evidentă.

Cândva un concurs muzical apreciat, Eurovisi-
on se transformă de la an la an într-o șușanea chi-
cioasă, o trambulină pentru ambițiile unor terți. Și 
ediția din 2018 a mers pe același drum bătătorit de 
precedentele, cu melodii care vor ajunge destul de 
repede în lada de gunoi a memoriei, dar și câteva 
mesaje subliminale transmise publicului. Depășim 
în viteză partea artistică (una, oricum îndoielni-
că) și ne oprim asupra ultimului aspect, căci la Li-
sabona s-a trâmbițat o idee tot mai prezentă și im-
pusă în diplomație. paginile 8-9


