
Prima țară din 
istoria fotbalului 
care va liPsi de la 
un turneu final 
la care e gazdă              
  
 Mă uit la echipa Suediei de la Cor-

neliusson și Brolin, avându-l ca nu-
mitor comun pe portarul Ravelli, dar 
drakarele vikingilor (așa fac cronica-
rii sportivi, defilează cu metafore ce 
țin de tradițiile țării respective) nu 
navigau pe atunci prin gheață chioa-
ră. În mod normal, pe suedezii de azi 
trebuia să-i bată și “România literară”, 
nu era nevoie de naționala Români-
ei. Pe puncte, că am stricat laptopul 
și îmi alunecă degetele pe ecranul 
telefonului. Când vedeți o literă care 
n-are ce căuta, să știți că e aia de ală-
turi. 

1. Noua conducere a fotbalului a 
împlinit cinci ani de când și-a deschis 
la FRF o crescătorie de ţipari pe care îi 
freacă. Maneliștii de la Premiile Gopo 
sunt juniori pe lângă multilateralii de 
la SNSPA. Perioada de grație a trecut, 
carameaua cu “greaua moștenire” 
(chiar era grea, șase milioane de euro 
pe plus, în cont) s-a mestecat, așa că 
nu există scuze pentru faptul că vom 
fi prima țară din istoria fotbalului ca-
re va lipsi de la un turneu final orga-
nizat la ea acasă. Nenorocirea a înce-
put de la “Dosarul Transferurilor”. 
Dacă n-ar fi existat acel proces-spec-
tacol, acum am fi avut minimum cinci 
jucători care ar fi făcut parte din lotu-

rile (doi dintre ei poate că jucau titu-
lari) unor formații puternice din An-
glia, Spania sau Italia. Astăzi, văd că a 
devenit o încununare profesională să 
bați mingea în America sau în țările 
arabe. Aștept cu interes să vină la 
echipa națională și fotbaliști din Ca-
nada (o avea și Canada campionat de 
fotbal? ) sau de la video-chat, ca să fa-
cem o globalizare exemplară. 

2. Pe antrenorii României (Contra, 
Mihalcea, Gane) îi cunosc de când 
mergeam în străinătate cu naționala 
și cu Dinamo, așa că nu voi scrie ni-
mic rău despre ei. Eu eram tânăr, Con-
tra și Mihalcea foarte tineri și foarte 
buni fotbaliști. De Contra mi-a plă-
cut, de asemenea, când i-a dedicat lui 
Vali Damian, prietenul meu plecat 
prea repede, o victorie a tricolorilor. 
Dar aș fi foarte mulțumit dacă aș pu-
tea garanta că pe banca echipei 
naționale există un bagaj cultural care 
să depășească zece cărți citite. La Ior-
dănescu erau vreo cinci. De rugă-
ciuni. Dar nu le citea, că ar fi fost bine, 
așa ar fi aflat și el că hagiografie nu vi-
ne de la Hagi. Iordănescu mângâia 
cărțile sau își dădea cu ele în cap. 

3. Regula numărătorului de corne-
re Vochin - un jucător sub 21 de ani 
obligatoriu în Liga 1 - dă rezultate 
internaționale. Întâi ne-am făcut de 
râs în cupele europene, acum ne com-
promitem și cu naționala. “Viitorul ti-
neretului e bătrânețea”, spunea Paul 
Morand. În Liga 1 nu te bagă buleti-
nul. Te promovează valoarea. Dobrin 
a debutat la 14 ani în Divizia A. Balaci 
- la 17 ani în națională. La Vochin e ca 
la “creditul cu buletinul”, care ne-a 
dus unde ne-a dus. Hagi are jumătate 
de echipă sub 21 de ani, fără să îi im-
pună nimeni așa ceva. După ce l-a 
adus pe Lupul cu mustață pudrată 
Daum, ziariciul plat Andrei Vochin (e 
expresiv în scris ca “Monitorul ofici-
al”) vă păcălește că a inventat și fotba-
lul pe bază de evidența populației. 
Prostii. Regula juniorului în teren o  
aveau și comuniștii. Dar la Diviziile B 
și C. Vochine, o să-ți trimit mâine un 
polonic, fiindcă văd că ai poftă de 
mâncare!     

4. Dar stați liniștiţi, că ne vom 
răzbuna pe somonii din Feroe! O să-i 
zăpăcim cu flota lui Băsescu. O să le 
dăm un 1-0 sec, să ne țină minte și ei, 
și antrenorul lor. Dacă or avea antre-
nor. n

Șeful „Doi  
ș’un sfert”,  
expulzat  
de „Blondă”  
în SUA!
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Fiica  
boss-ului 
Huawei, 
prinsă cu 
Apple în 
bagaje
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rareş Bogdan adoră deplasările 
externe.  Şi consilierul său pe 

probleme de bagaje, la fel! 
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1€ 4.7509 lei
1$ 4.1988 lei
1chf 4.2187 lei

Bitcoin BTC
$ 4.057 

Ripple XRP
      $ 0,3142 
Ethereum ETH
 $ 138,65

ScriSoAreA 
cAre îL 
înFUnDă  
pe tUDoreL
toADer!
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 Macron  își 
cuminţește 
poporul cu 
ArMAtA

PAG.
8-9

Gata, proaspătul chestor Mihai Cristian Mărcu-
lescu a cedat fără luptă comanda Direcției Generale 
de Protecție Internă, după ce ar fi acceptat fără să 
crâcnească ”oferta de nerefuzat” venită din partea 
ministrului de Interne. Iar pentru a-și onora pro-
misiunea că scapă de Mărculescu și eliberează astfel 
șefia serviciului secret al MAI, Carmen Dan i-a ofe-
rit acestuia postul de ”atașat 3” la Ambasada Româ-
niei de la Washington. Și cum Mărculescu își face 
deja bagajele pentru Washington, Rareș Văduva es-
te astfel pe cale de a-și vedea visul cu ochii și a reve-
ni la conducerea ”Doi ș’un sfert”.  Asta după ce dez-
văluirea noastră din 7 februarie a ”trântit” planul 
inițial de numire a lui Văduva la șefia DGPI, acesta 
trebuind să se mulțumească atunci doar cu poziția 
de ”numărul doi”.

românia, porţie dublă de refugiaţi
LUDovic orBAn. 

Mai ipocrit de 
atât nu se poate

Prin februarie 2017, pe vremea când Iohannis 
era măcinat de gândul referendumului, scriam că 
singura întrebare pentru care merită să ieși la vot 
era „Vreți ca Veta să fie fată mare în noaptea 
nunții?” O întrebare care îți permitea să dai cea 
mai variată gamă de răspunsuri, de la „poate” până 
la „așa și așa”. În fond, ăsta este scopul referendu-
mului, să se afle care este opinia poporului, să se va-
dă ce-și doresc oamenii cu adevărat. Din motive 
neanunțate oficial, referendumul dorit de Iohannis 
atunci nu a mai avut loc și nici despre Veta nu se 
mai știe cum se simte cu fecioria. 


