
ToT ce avem 
bun în sporT 

n-are legătură 
cu sTaTul

Sporturile la care am câștigat me-
dalii olimpice și erau susținute de 
Stat, adică gimnastică, lupte greco - 
romane, canotaj, ei bine, toate disci-
plinele astea s-au dus la vale. În loc să 
se pună priorități bugetare, vreo 50 
de federații au luat cam aceiași bani 
de la Guvern. Prioritățile ar fi fost 
gimnastică, tenis, canotaj, handbal. 
Ar fi mers și un val doi - atletism, 
box, lupte. Dar nu se poate să pri-
mească bani cât gimnastica federațiile 
de karate. Vreo zece. Karate Mumu, 
Karate Bubu, Karate Ciuciu sau cum 
s-or chema. În acest moment, spor-
tul cel mai ignorat din România este 
tenisul. De doi ani, FR Tenis nu ia ni-
ciun ban de la MTS, pentru că oame-
nilor din minister le e teamă de Ve-
cerdea, omul lui Iohannis. Știți ce ar 
fi fost normal să cânte fetele, după 
meci? "Și altă dată, și altă dată să ne 
dați subvenția toată!" 

În condițiile astea, prezența lui 
Boc, ca șef de galerie la meciul de 
FED Cup, mi se pare … Dumnea-
voastră cum vi se pare, domnule 
Boc? Două secunde, că ajung și la 
Dăncilă. Boc a fost premier, trebuia 
să știe cum se împart banii. Dăncilă 
este premier și tot ce trebuie să știe e 

că nu-i premier. Boc a condus galeria 
la tenis și a bătut într-o tobă pe care 
scria Freedom. Chiar așa? Freedom? 
A uitat domnul Boc ce s-a întâmplat 
pe vremea lui? Dacă a uitat, îl rog să 
se uite la tobă ca în oglindă. Te vezi 
în tobă, Boc? "Toba asta mică n-are 
asemănare/ niciodată golul n-a sunat 
mai tare" (Tudor Arghezi). Cât des-
pre Dăncilă… Orice comparație în-
tre ea și Halep ar fi o ofensă adusă Si-
monei. Și dacă aș scrie că Simona e 
Aurel Vlaicu, iar Dăncilă nu se ridică 
din țărâna politicii nici cât o găină - 
chiar și așa aș jigni-o pe Halep.

Performanțe avem și în fotbal, dar 
nu prin echipe românești, ci prin ro-
mâni. Răzvan Lucescu reinventează 
campionatul din Grecia. Are nouă 
puncte avans, într-o țară unde nu se 
acceptă să câștigi titlul dacă nu te 
cheamă Panathinaikos, Olympiakos 
sau AEK. Presa noastră exultă - "Răz-
van e deja e campion!" Nu e, dar va fi. 
Despre echipele nemțești se zice că 
poți fi sigur că le-ai bătut de abia du-
pă ce le vezi suite în autocar. În Gre-
cia te urci victorios în autocar și ti se 
întoarce rezultatul la masa verde, la 
măslina verde, la dolarul verde. În 
fotbalul românesc s-a luptat (oha!) 
împotriva corupției. Lucescu și PA-
OK Salonic luptă împotriva unei 
corupții sacralizate, dar acolo nu va 
intra nimeni la pușcărie. Ca să bați 
Panathinaikos, Olympiakos și AEK 
trebuie să construiești o trupă mai 
bună decât toate trei la un loc. Și uite 
că Răzvan a construit, fiindcă are no-
uă puncte avans.

Dacă tot m-am apucat să scriu, 
azi, despre sport, mai rămân puțin la 
fotbal. Dar trec la Mircea Lucescu. Îl 
tot ciupește Rednic, care îi datorează 
lui Lucescu toată, toată, toată cariera. 
Fără Lucescu, Rednic n-ajungea în 
echipa națională și la Dinamo. Eu 
consider că Lucescu a făcut chiar și 
nedreptăți pentru Rednic. La Craio-
va, fundaș dreapta era Negrilă. La 
Steaua, era Iovan. Titular la națională 
era Rednic. Domnul Rednic crede că 
era mai bun decât Negrilă și Iovan? 
Marca adversarul, deposeda, fugea, 
centra și trăgea la poartă mai bine 
decât Negrilă și Iovan? Poate că era 
mai inteligent în joc. Poate. Dar chiar 
și așa, creierul lui era la Lucescu. n
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1€ 4.7437 lei
1$ 4.1969 lei
1chf 4.1843 lei

Bitcoin BTC
$ 3.619 

Ripple XRP
      $ 0,3021 
Ethereum ETH
 $ 120,94
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iSăRESCU, 
inimă 
zBURDAlniCă  
în ElvEŢiA!

Nu mi se pare că Laura Codruța Kovesi ar sta 
ca un ghimpe în coasta PSD. Dar nici că PSD su-
feră mai mult decât de ochii lumii, exact cât să 
dea bine la imagine. Kovesi are treabă cu dosarul 
de candidatură la Parchetul European, PSD e ocu-
pat cu bugetul, cu evadările din partid sau cu în-
alta trădare. Pe axa asta, unde se întâlnesc cei doi, 
PSD și Kovesi? Nicăieri. Ați citit bine, nicăieri. Es-
te același joc practicat ca la suspendarea lui Ioha-
nnis. Aleargă PSD după el, îl bagă un pic în corzi 
cu niște declarații bombastice, după care o lasă 
mai domol, ca nu cumva președintele s-o ia în se-
rios și să le bată obrazul. pagina 5

Când credeam că PSD face un pas în spate în 
bătălia cu Mugur Isărescu, hop și Darius Vâlcov 
cu un atac la baionetă. Declarațiile consilierului 
primului-ministru Viorica Dăncilă trebuie pri-
vite ca un mesaj transmis guvernatorului BNR - 
Partidul Social-Democrat este pregătit să își asu-
me public schimbarea șefului Băncii Naționale! 
Altceva noi nu înțelegem din spusele lui Vâlcov. 
Dar, mai important e că și Isărescu pricepe fix 
același lucru, anume că a venit vremea să dea so-
coteală pentru întreaga activitate. Și, fiindcă nu-i 
suficient de abil să ducă lupta în nume propriu, 
asmute BNR-ul pe social-democrați, implicând 
instituția în această poveste.


