
EșEcul EchipEi 
naționalE afEctEază 
Economic România 

  
Ați văzut ce victorie extraordinară a 

reușit echipa națională Under 21, în Por-
tugalia? Bravo acelor tineri, dar lăsați, 
lăsați diversiunile! Entuziasmele astea 
sunt pentru copiii de securiști din presă, 
care au carotat prezentul, susținând pio-
nierii din FRF, iar acum ne deturnează 
atenția spre un viitor extramorocar. Dar 
să vedeți la Under Bebeluși ce echipă 
avem, vom fi campioni mondiali la un an 
după Apocalipsă! 

Realitatea arată altfel. Cu Vasile Dâncu 
în loja federației, echipa națională a făcut 
un meci rușinos împotriva unei regiuni 
din țara lui Tito. Iar rezultatul afectează 
economic România. Marea problemă a 
țărișoarei nu o reprezintă guvernele co-
rupte, cum cred tefeloazele care nu pricep 
rânduielile ortodoxiei latino-orientale, ci 
guvernele fără viziune. Și leneșe. Câteva 
meciuri de la Euro 2020 constituie un 
obiectiv al României, nu al fotbalului. Ca-
pitala, cel puțin, s-ar putea moderniza. Nu 
avem cum să legăm, în doi ani, Otopeni 
de Arena Națională cu metroul, dar mă-
car o linie de tren Otopeni-Gara Regală 
Băneasa (de suprafață, de subteran, sau și 
de suprafață, și de subteran, nu mă pricep) 
am putea face, până în 2020. Știți în cât 
timp ne-o rezolvă chinezii? În șase luni. 
Iar de la Băneasa, autocarele cu suporteri 
pot fi preluate foarte ușor . Nu e mare lu-
cru, dar e mai mare decât nimicul care va 
fi în 2020. 

Acest meci nul cu Muntenegru 
menține Guvernul unde acesta se simte 
cel mai bine. În zodia fatalismului. Dar nu 

Guvernul e problema mea de azi, ci copiii 
de securiști din presă, care au zis după ale-
gerile din aprilie 2018, că "fotbalul se 
repoziționează". 168 de tarabagii au votat 
împotriva lui Ionuț Lupescu, dar "fotbalul 
se repoziționează". Tarabagiii au primit 
mingi, porți de fotbal și alte caramele. Plus 
simbrii de referenți zonali sau așa ceva, că 
nu cunosc prostiile alea de titulaturi. As-
tea sunt atenții care se dau ziariștilor de 
județ, nu președinților de club. Dacă erau 
președinți, nu atârnători – carabine - mu-
haiele, panaramezii ar fi zis "vă mulțumim, 
domnilor din federație, câte mingi ne-ați 
dat? 28? Excelent. Ne mai trebuie 45. Hai, 
viteză, că nu le-ați plătit din buzunarele 
voastre! Iar de votat, îl vom vota pe Lupes-
cu, fiindcă e din fenomen, a crescut pe te-
ren și a câștigat pentru România. Voi 
sunteți niște băieți drăguți, dar experi-
mentul a luat sfârșit!". A luat pe dracu'! 

Din păcate, SNSPA și Securitatea s-au 
infiltrat și în fotbal, și în presă. Sper că 
n-ați uitat ce a zis Maior, în 2014. "Trebuie 
să câștige Burleanu". După câteva zile, s-
au dus la pușcarie Gică Popescu și alți 
șapte oameni. Pretextul? Blejnar a citit o 
anchetă dintr-un ziar și i-a semnalat-o lui 
Bodu. Blejnar și Bodu, doi sfinți, ca și șeful 
lor, Băsescu. Victor Becali e închis și acum, 
face pușcărie zi pe zi, l-a uitat Sistemul 
acolo, în curând se rotunjește cincinalul 
de când un bunic (Victor) a fost sacrificat. 
Sigur, un cincinal plin de realizări. N-am 
putut să batem Muntenegru, dar ne mân-
drim cu o victorie la tineret. Daaaa? Bine. 
Ziaricii nu se pricep la fotbal, așa că vă 
spun eu ce se poate face cu o asemenea 
victorie. În 1981, echipa națională de tine-
ret a luat locul trei la mondialele din Aus-
tralia, iar Gabor a fost cel mai bun fotba-
list al turneului. Marcel Răducanu rămă-
sese în Germania, echipa națională a fă-
cut 0-0 și 1-2 cu Ungaria și Elveția la 
București, iar antrenorul Valentin Stă-
nescu, un mucalit intuitiv, a fost înlocuit 
cu un intelectual, Mircea Lucescu. Atunci 
a început marele deceniu al fotbalului ro-
mânesc. Craiova Maxima, Dinamo cu do-
uă semifinale în cupele Europene, Steaua-
Cupa Campionilor, Supercupa Campio-
nilor, o finală (cu Milan) și o semifinală 
(Benfica) de Cupa Campionilor, iar Spor-
tul Studențesc, Corvinul Hunedoara și 
Victoria București ne-au reprezentat bine 
spre foarte bine în Europa. Cu naționala 
am ajuns la EURO '84 și tot în perioada 
aia s-a format generația din America '94. 

În 2018, Lucescu a venit să-l susțină 
pe Lupescu, dar a câștigat Burleanu, spri-
jinit de Vasile Dâncu. Și de domnii zia-
rici, șefi cu repoziționarea. n   
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Bitcoin BTC
       $ 6.394 
Ripple XRP
      $ 0,2816 
Ethereum ETH
 $ 202,34

Pasaj din scrisoarea Gabrielei Firea către 
social-democrați, membri și simpatizanți ai 
PSD: „Refuz să iau în calcul excluderea mea din 
partid, pentru că încă mai sper că declarațiile tu-
turor colegilor mei cum că PSD este cea mai de-
mocratică formațiune nu sunt doar pentru a da 
bine la televizor”. Doamna Firea știe cel mai bine 
cum se stă cu democrația în partid, dar ce se fa-
ce dacă, în același spirit al democrației de care 
vorbește, colegii vor ajunge la concluzia că cel 
mai bine ar fi să i se retragă sprijinul politic? Nu 
cumva lovește preventiv?
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