
AniversAreA 
unor versanți, 
Lucescu și Dinu 

  
Dacă tot am ales un subiect din 

fotbal, poate că azi ar fi trebuit să 
scriu despre Steaua (terminați cu 
prostia FCSB!) - Dinamo. Dar de 
ce aș face așa ceva? Pentru mine, 
fotbalul românesc prezent, strict 
prezent, a devenit un corp străin, 
atunci când 168 de tarabagii au 
votat împotriva lui Ionuț Lupes-
cu.  

Există hoteluri, de plajă, de cinci 
stele, care n-au camere identificate 
prozaic - 101, 102, 114. Sunt came-
re-apartamente pe pământ, cu mi-
ci grădini în loc de balcoane, care 
se cheamă Saint-Tropez, Amalfi, 
Cassis, Positano, Sorento. Ce fru-
mos - să stai în apartamentul So-
rento! Dacă am împărți fotbalul 
românesc pe criterii alpestre, Lu-
cescu și Dinu ar fi doi versanți. 
Sfârșitul de iulie și începutul lui 
august au date mai importante de-
cât cele în care s-au jucat sau se 
joacă Steaua-Dinamo ori meciuri-
le din cupele europene. 29 iulie 
1945 - s-a născut Lucescu, 2 august 
1948 - s-a născut Dinu. După do-
uăzeci și ceva de ani de la nașterea 
lor s-a născut și fotbalul nostru 
modern, la Guadalajara. Iar în anii 
'70, cu ei în teren, Dinamo juca de 

la egal la egal cu Real Madrid, Atle-
tico Madrid și marile echipe din 
Germania. Iar la începutul anilor 
'80, cu Dinu în ultimul an ca fotba-
list, Dinamo a eliminat Internazio-
nale Milano, unde Mircea Lucescu 
a ajuns, peste ani, antrenor. Nu 
cred că vreun român va mai pregă-
ti vreodată Interul, deși Olăroiu 
sau Răzvan Lucescu m-ar putea 
contrazice cândva și îmi doresc să 
o facă. În anii '80, Lucescu a plecat 
la Corvinul, unde a construit o 
echipă superbă, pe urmă a preluat 
naționala și a dus-o la Euro '84 și 
apoi s-a întors la Dinamo, unde a 
arhitecturat cea mai frumos  pasa-
toare linie de mijloc din istoria lui 
Dinamo, cu Sabău, Lupescu, 
Mateuț, Lupu. În '90, trupa aceea, 
cu Răducioiu și Andone, a prins 
semifinala Cupei Cupelor. Dinu a 
antrenat, alături de Dumitru Nicu-
lae Nicușor, acel Dinamo care a 
eliminat Hamburgul și s-a dus pâ-
nă în semifinalele CCE. Tot Procu-
roru' a pilotat naționala în cea mai 
spectaculoasă repriză din istoria ei 
(5-0 cu Țara Galilor, în minutul 
35). 

Dinu nu mai antrenează de 
aproape 15 ani și eu consider că a 
greșit refuzând să se despartă de 
Dinamo. El e mândru de fidelitatea 
lui, o calitate greu de apreciat azi. 
Cât despre Lucescu, în România e 
mare lucru să prinzi 73 de ani. 
Mircea Lucescu pregătește 
naționala Turciei, la 73 de ani. An-
trenează de 40 de ani. A câștigat 
trofee naționale și cupe europene, 
a inventat internaționali pentru 
șapte opt țări, a rezistat printre toa-
te categoriile de monștri ai Puterii, 
printre prim-secretari comuniști și 
generali de Securitate, printre mi-
lionari italieni și baskani călătoriți 
prin toată istoria de perversități a 
Constantinopolului, printre dicta-
tori balcanici și oligarhi cu școala 
Războiului Rece.  

De ce am scris despre Lucescu 
și Dinu? Pentru că nu se vorbește 
destul despre doi oameni care me-
rită foarte mult și nu înțelegem că 
suntem onorați de a-i avea printre 
noi. n
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1€ 4.6248 lei
1$ 3.9572 lei
1chf 3.9860 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.107 
Ripple XRP
      $ 0,4457 
Ethereum ETH
 $ 454,54

Am luat-o de câteva ori în răspăr pe madam 
premier. Nu atât de des pe cât merita sau după 
cum oferea public ocazia. Mi-am mai dat peste 
mână, m-am mai făcut că nu o aud, dar, când in-
undă spațiul public cu mai multă prostie decât 
prevede programul de guvernare al șefului ei, 
nu mai ai cum să reziști ispitei. Acum, mă întreb 
dacă nu cumva vina îmi aparține, pentru că nu 
am luat în calcul spusele unei prietene: „Fii în-
găduitor cu ea, nu știe că femeile nu au ce căuta 
în politică”.
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Neymar 
recunoaşte 

că e circar

Doamne, cum le mai spune el! Ce le mai 
potrivește el din cuvinte. I-auzi aici strigătură 
de pe Facebook: „România ne-a fost șterpelită 
de un grup obscur de gânditori ai puiului la 
ceaun, de teoreticieni ai supei de praz, de ca-
valeri ai ordinului prostiei ca formă de 
rezistență”. Și unde mai pui la socoteală că sun-
tem și complici ai Vioricăi Dăncilă când îi lu-
ăm apărarea. Frumos le mai nimerește el, Rareș 
Bogdan, ca un carâmb scălciat al bocancului 
de cultură.


